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Necesitatea pentru studenţi de a avea publicat un curs 

complect de drept comercial, ma determinat să accept ti- 

părirea, după notele stenograjice, a lecțiunilor ţinute la 

Facultatea de Drept din Bucureşti, în anal şcolar 1928—1929. 

Cursul va servi, Sper, nu numai studenților, ci şi tu- 

turor acelor, cari voesc să revadă principiile dreptului co- 

mercial. 

Nu am urmărit originalitatea. Am căutat să fac operă 

folositoare.



INTRODUCERE 
+ 

$ 1. Ce înţelegem prin comerţ. — Ce înţelegem 

prin drept comercial. 

1. Inţeles economic. Ințeles juridic. — Comerţul este 

câmpul de aplicaţiune al dreptului comercial. In această 

privinţă codul de comerţ român, în art. 1, ne spune că 

„în comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune, 

se aplică codicele civil”. 

Trebuie dela început să fim lămuriţi asupra înţelesului, 

ce-l are cuvântul „comerP”, pentru a vedea mai apoi ce 

înţelegem prin drept comercial. , 

Cuvântul comer? are un înţeles economic şi un alt în- 

şeles juridic. iii 

„Din punct de vedere economic, înţelege n_prin comerţ 

„acea activitate speculativă, care consistă în procurarea bu- 

“murilor, fie direct deia producători, fie dela intermediari şi 

trecerea acestor bunuri altora, cari au nevoe pentru a le 

consuma sau pentru a le revinde. 

Comerţul este un lanţ de operaţiuni, cari au câ rezultat 

punerea la dispoziţia consumatorilor a bunurilor cerute de 

către ei şi produse de către alte persoane decât comer- 

cianţii: produse în industria extractivă (agricultură, mine, 

silvicultură, etc.), ori în industria manutacturieră. 

Din punct de vedere economic _producţiunea nu intră 

în cadrul comerţului, îie acea producţiune extractivă, fie
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ea manutacturieră şi nici chiar atunci când cel ce produce, 
cumpără materia primă, supusă apoi transformării. 

2. Ințeles juridic. — Cuvântul „comerț a trecut din 
domeniul economic în acel juridic şi în decursuri vremu- 
rilor a luat un înţeles mult mai larg. 

Nu ne ocupăm de „comerţ”, în sensul arătat în codul 
civil prin expresiunea: „lucruri ce sunt în comerț” (art. 
963), adică lucruri „cari pot torma obiectul unei conven- 
tiuni. Ne ocupăm de comerţ ca un câmp de aplicaţiune al 
dreptului comercial. 

Printro lentă evoluţiune am ajuns azi ca dreptul co- 
mercial să se aplice nu numai raporturilor isvorite din 
activitatea pur comercială (sens economic), dar şi rapor- 
turilor isvorite din industria manufacturieră, precum şi 
multor altor operaţiuni: cum sunt operaţiunile ajutătoare 
trecerii bunurilor dela producători la consumatori, pregă- 
tind, înlesnind ori asigurând „această trecere (mijlocirea, 
transporturile, operaţiunile de bancă, asigurările); cum sunt 
operaţiunile socotite ca comerciale, numai datorită tradiţiei 
(cânmibia, operaţiunile cu referinţă la navigaţiune); cum 
Sunt operaţiunile trecute sub imperiul codului de comerţ, 
numai pentru a le da o mai bună “reglementare sau pentru 
a le înconjură cu mai: multe garanţii (diferitele întreprin- 
deri organizate comercial; a se vedea şi arf. 2—3 cod. 
com. german). 

Codul de comerț român enumeră operaţiunile socotite: 
de el drept operaţiuni comerciale (art. 3). Din această 
enumerare rezultă, că legiuitorul român dă un câmp de 
aplicaţiune dreptului comercial cu mult mai întins decâţ 
comerţul, înţeles în sensul economic. 

Prin comerţ, din punct de vedere „juridic, înţelegem 
totalitatea actelor şi faptelor juridice, arătate de lege ca 
comerciale (art. 3 şi 4 cod. com.) 

Când ne vom ocupa în special de actele şi faptele de comerţ, vom vedea care a fost raţiunea legiuitorului de
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a declară comercială fiecare faptă juridică în parte. Cu 

acea ocaziune, vom mai vedea, că dat fiind diversitatea 

acelor fapte, nu se poate da o definiţiune generală a îap- 

“elor şi actelor comerciale. 

A - 3. Definitiunea dreptului comercial. — Dreptul comer” 

ial, se ocupă cu actele şi, faptele, comerciale; cu obliga- 
țiunile ce derivă din ele; cu comercianții. persoane fizice şi. 

Coiorciantii “peroane _ juridice (societăţi comerciale); cu. 

garanţiile procedurale acordate celor,. cari contractează cu 

comercianții. o 
Putem spune, „că dreptul comercial „este „acea parte 

_a dreptului privat, care se aplică tuturor. raporturilor, 
mame roza tepe ne 

ce derivă din actele şi faptele juridice, arătate de lege 
ca fiind comerciale, precur. şi perâpanelor. din, cauza, pro- 

fesiunii lor comerciale. | 
„COII „oma me eee 

  

  

4. Dreptul obligațiunilor. Drept civil. Drept comer- 

cial. — Dreptul comercial este numai una din ramurile 

dreptului privat. Cealaltă ramură o formează dreptul ci- 

vil. Şi unul şi altul reglementează raporturile juridice 

dintre particulari. Dar pe când dreptul comercial se aplică 

numai unor anumite acte şi fapte, precum şi unor ânu- 

mite persoane din cauza profesiunii lor; dreptul civil re- 

glemientează toate celelalte raporturi dintre particulari şi 

în mod exclusiv raporturile de familie, succesiunile, dona- 

ţiunile şi dondiţiunea juridică a proprietăţii imobiliare. 

Btât dreptul civil, cât şi cel comercial, sunt legisla- 

ţiuni speciale faţă de dreptul privat: sunt subdiviziunile 

acestuia. Specialitatea aceasta faţă de dreptul privati au 

împiedică ca ambele ramuri să aibă autonomia lor şi să 

fie socotite ca legislaţiuni generale, formând fiecare un 

complex organic de principii, cu un câmp de aplicaţiune 

distinct (Bolafjio, Ii codice di commercio commentato, ed. 

5-a, n. 1).
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Cum dreptul obligaţiunilor este guvernat atât de drep- 
tul civil, cât şi de cel comercial, se înțelege, că aceste 

două drepturi sunt în cea mai strânsă legătură, influenţân- 

du-se în mod reciproc. Mai mult, după cum vom vedeă, drep- 
tul comercial, ocupându-se cu partea cea mai vie a cbli- 

gaţiunilor. evoluiază mult mai repede decât cel civil; iar 
teoriile noui, instituţiile noui se ivesc, se experimentează 

pe tărâmul comercial şi numai apoi trec în dreptul civil. 
Cu drept cuvânt sa spus, că dreptul comercial este la- 
boratorul dreptului general al obligaţiunilor. 

Materia obligaţiunilor este deci tratată în codul civil 

şi în cel comercial. Dar codul comercial este de dată mai 
recentă şi în plus are o rază de activitate mai resțrânsă 
decât codul civil. Din punct de vedere cronologic, ne 
explicăm de ce principiile generale tuturor obligaţiunilor 
(civile şi comerciale), se găsesc în codul civil. De altfel 
nu numai cronologia justifică existenţa în codul civil a 
principiilor generale în materia obligaţiunilor, dar şi câm- 
pul de aplicajiune a celor două coduri. Este natural, ca 
principiile generale să le găsim în codul cu un câmp 
de aplicaţiune mai vast: în codul civil. 

Un exemplu foarte interesant ni-l oferă legislaţiunea 
germană, cu privinţă la raporturile între codul de comerţ 
şi legislaţia civilă. 

Știut este, că în Germania s'a âjuas ia unificarea le- 
gislaţiunii comerciale mai înainte de a avea unificarea le- 
gislaţiunii civile; mai mult, avem în Germania un cod 
general de comerţ, aplicabil în toate statele germanice, 
mai înainte de proclamarea imperiului. 

Codul de comerţ german din 1861 aveă un cuprins 
cu mult mai mare decât codul de comerţ german, intrat 
în vigoare în anul 1900. Codul cel vechiu avea un cu- 
prins mult mai mare, dezarece nefiind unificaţă legis- 
laţia civilă, principiile generale în materia obligaţiunilor 
şi-au găsit locul în codul de comerţ. Făcându-se uniti- 
ficărea legislaţiunii civile, codul de comerț german, intrat
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în vigoare în 1900, a lăsat ca toată partea generală a 

obligaţiunilor să fie absorbită de noul cod civil german. 

Dacă examinăm codul nostru de comerţ, constatăm că 

el reglementează uneori institute de drept nereglementate 

de legile civile, (cum sunt titlurile de credit, firma co- 

mercianţilor, registrele comerciale, procedura concursuală, 

etc.); de cele mai multe ori însă, el prevede dispoziţiuni 

speciale pentru unele convenţiuni reglementate de legile 

civile, cum se întâmplă la contractele de vânzare-cumpărare, 

transporturi, mandat, etc., în fine, alteori,, legile comerciale 

reglementează şi chiar dă o denumire unor contracte pre- 

văzute doar în mod general şi fără a avea un nume spe- 

cial în legile civile, cum se întâmplă cu contractul de 

comision. | 

In toate cazurile însă legile comerciale nu formează 

un tot independent, fără legătură şi fără referinţă cu drep- 

tul civil. Din potrivă, legile comerciale sunt complectate, 

întregite prin dispoziţiunile legislaţiunei civile. 

Dar dacă dreptul civil este chemat adesea să umple 

lacunele legislaţiunei comerciale, întâlnim şi cazuri Con- 

trarii, când dreptul comercial mai nou, mai modern, îm- 

prumută dreptului civil normele sale. 

Aşă, vom vedeă, că în codul nostru de comerţ întâl- 

nim dispoziţiuni privitoare la încheierea contractelor între 

persoanele depărtate. In codul civil lipsesc atari dispo- 

ziţiuni privitoare la încheerea contractelor între persoanele 

depărtare; iar interpreţii hotărăsc că în lipsă de dispoziţiuni 

trebuie să ne conducem de principiile consfinţite de legiuito- 

rul comercial. Intradevăr, ulterior codului civil legiuitorul 

comercial, umplând o lacună existentă, a găsit logic un 

anume sistem pentru perfectarea contractelor şi nu e ra- 

ţional ca acelaşi sistem să au se aplice şi în materie civilă. 

Vom avea ocaziunea să revenim asupra raporturilor 

dintre dreptul comercial şi cel civil, când vom studia 

izvoarele actuale ale dreptului nostru comercial.
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$ 2. Rațiunea de a fi a codului de comerț ca o 
: legislaţiune aparte. 

5. Wevoia a două coduri. — Pentru ce nevoia a două 

coduri, cari să reglementeze materia obligaţiunilor? 
Vom vedeă că dela începutul evului mediu sa format 

"o legislaţiune cu caracter profesional pentru comercianţi. 
Marea revoluţie franceză a desfiinţat corporaţiunile, pri- 
vilegiile de clasă, dar a păstrat o legislaţiune proprie 
pentru comerţ, socotindu-se, că comerţul are nevoe de 
norme speciale, numai astfei putând el prosperă spre bi- 
nele întregei economii a unui popor. 

Celeritatea operaţiunilor comerciale şi protecţiunea cre- 
ditului, care stă la baza oricărui negoţ, precum şi necesitatea 
unor instituţiuni proprii comerţului, justifică menţinerea a 
două coduri separate. 

Dacă am observa activitatea unui necomerciant şi a unui 
comerciant şi le-am Compară, am observă, că un neco- 
merciant încheie contracte şi se obligă în general mult mai 
rar decât un neguţător. Incheierea repetată şi neconte- 
nită de convenţiuni, fac pe negustor mai cunoscător, mai 
prevăzător, mai apt ca el însuşi să iă măsurile de si- 
guranţă. De aci o consecinţă de mare însemnătate: ne- 
comerciantul are timp suficient de a se supune la forma- 
ltăţi, impuse de lege, spre a-l protejă; dimpotrivă, co- 
merciânţii sunt. nevoiţi de a încheiă grabnic convenţiunile 
lor, pria urmare se impune în această celeritate o libertate - 
în mişcări, o liberare de forme. Şi întradevăr, dreptul 
comercial este lipsit „de îormalism, lucru ce se observă 
în special când se studiază materia probaţiunii şi se com- i. Seramr 

pară modul de probare în dreptul comercial cu modul de 
probarc în dreptul civil. 

Celeritatea implică şi o punctualitate în executarea 
obligaţiunilor. Lanţul contractărilor, ce duce dela produ- 
cător la consumator, nu poate rezistă, decât dacă prin 
lege se iau măsuri de asigurarea prestaţiunilor la timpul
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şi locul stipulat. Ori, codul comercial, ţine seamă de a- 

ceasță cerinţă a negoțului. 

Existenţa separată a codului de comerţ se justifică şi 

prin rolul ce-l joacă creditul şi protecţiunea, reclamată de 

el. Activitatea comercianților se desfăşoară nu atât cu pro- 

priui lor capital, cât cu capital împrumutat; fără credit 

nu 'se poate concepe comerţ şi o țară va avea un comerţ 

cu atât mai înfloritor, cu cât creditul va. îi mai bine apă- 

rat prin dispoziţiuni de lege. 

Nu în toate ţările există dualism de legislaţiii pentru 

dreptul obligaţiunilor. Un puternic curent printre scriitorii 

de drept cere unificarea celor două coduri, contopindu-te 

întrun singur cod al obligaţiunilor. Adesea ni se dă ca 

exemplu, codul elveţian al obligaţiunilor. Dar ni se pare 

întemeiată obiecţiunea profescrului din Basel, , Wieland, 

(Handelsrecht, vol. I, pag. 40), după care exemplul este 

rău ales, deorece pe deoparte, în codul elveţian al obli- 

gaţiunilor, surit trecute capitole întregi aplicabile numai 

comercianților (despre firme, despre registrele de conta- 

bilitate, despre registrul comerţului, etc.); iar pe de altă 

parte pentru instituţiunile cu adevărat unificate — cum e 

contractul de vânzare-cumpărare — s-au extins normele din 

dreptul comercial şi la raporturile civile, ceeace a pro- 

vocat nemulțumiri, date fiind particularităţile contractelor 

comerciale şi normele inerente acestor particularități, norme 

ce nu se pot extinde pur şi simplu contractelor civile. 

$ 3. Privire istorică asupra dreptului comercial. 

6. In antichitate. — Cusaoaştem popoare din antichi- 

tate, cari Sau ocupat în deosebi cu comerțul. Egipţienii, 

Fenicienii, Grecii, au. avut un comerţ intens “dealungul 

coastelor mării Mediterane. Oraşe ca Alexandria, Sidonul, 

Rodos, Cartagena, au fost oraşe cu un comerţ foarte în- 

floritor. Dela aceste popoare şi oraşe nu ne-a rămas 

dreptul lor comercial, căci nu posedăm legile tor. Totuşi,
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este sigur, că în negoţul lor, ele se serveau de norme, 
speciale, dintre cari unele au trecut în legislaţiunea romană 
şi dint”aceasta în legiuirile moderne. 

Strabon vorbind despre dreptul maritim al locuitori- 
lor din insula Rodos, aduce elogii acestui drept; iar Ro- 

"manii au adoptat chiar parte din acest drept. Este cunoscută 
de toată lumea partea din Digeste, numită Lex Rhodia..de 
jactu, aplicabilă în caz de avarii şi ale cărei principii 
sunt şi azi în vigoare. 

7. Epoca romană. — Din antichitate nu cunoaştem în 
detalii decât legislaţiunea romană. Roma dispreţuia _co- 
merţul. „Opifices in sordida arte versaritui””, spune” Cicero. 
în De Otticiis. 

Bogăția veneă la Roma, nu prin comerţ, ci prin război, 
prin anexiune. 

| 
Patricienii romani se ocupău cu agricultura şi răz- 

boiul. Ei lăsau negoţul pe sea:na celor umili; ei nu vedeau 
cu ochi buni înflorirea comerțului, căci acest lucru însemnă 
înstărirea plebei şi emanciparea ei. 

Puterea! fiind în mâna patricienilor, ei nu căutau să 
încurajeze negoţul prin legi speciale. Aceasta nu însem- 
nează însă, că Romanii nu profitau după urma comerțului 
exercitat de persoanele de sub puterea lor. Tot ceeace do- 
bândeau din negoţ cei aflaţi sub patria potesias, do- 
bândeau pentru pater familis. Dreptul roman puneă la 
dispoziţia şefului familiei acţiuni, pentru ca el să obţină 
ceeace sar fi datorat de către terţi celor aflaţi sub au- 
toritatea sa; după cum acelaş drept a trebuit să pună 
la dispoziţiunea terţilor acţiuni în contra şefului de fa- 
milie, pentru actele încheiate de cei sub a sa autoritate. 
Actio  institoria şi actio exereitoria, sunt acţiuni create 
de pretor şi ele formează punctul de plecare al exercitării 
comerţului prin reprezentanţi. 

| Pentru comerţ, ajungea dreptul civil şi — exceptân- 
du-se unele dispoziţiuni speciale, cum este cazul la ne-
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goţul de bancă, când se puteă cere în justiţie prezentarea 

registrelor, edifio rationum — „la Romani „Bu. avem. ul 

drept. special. pentru comercianţi. Este adevărat că în Digeste, 

găsim unele norme în materie maritimă: la împrumutul 

maritim (D. XXXII, 2, De nautico foenere); la avarii 

(D. XIV, 2 De lege Rhodia de jactu); la răspunderea ar- 

matorului pentru faptele căpitanului şi ale echipagiului 

(D. IV, 9, Nautae, caupones, stabularii ui recepta resti- 

tuant; D. XLVII, 5 Furti adversus nautas, caupones, sia- 

bularios). Dar aceste dispoziţiuni suat explicabile prin 

natura specială a comerţului maritim, atât de deosebit de 

cel terestru. 

Comerţului îi ajungeă dreptul civil, dat fiind că drep- 

tul pretoriai şi jus geatium, înlăturau rigorile şi neincetat 

adaptau regulele dreptului civil la necesităţile econcmice. 

Vorbind de epoca romană, să nu uităm, să, ialimentul, 

+ această procedură de execuiare în interesul tuturor cre- 

$ din missio in posesicnem, din trimiterea creditorilor în 

& posesiunea bunurilor, ce aparţineau debitorului lor. 

  

8. Epoca de mijloc. (Evul mediu). — Prin prăbuşirea 

imperiului roman, prin încetarea protecţiunii ce o acordă 

statul rcman tuturor provinciilor printr”o admirabilă or- 

ganizare, locuitorii craşelor de frunte şi în special cele 

italiene, au început o viaţă de state independente. Oraşele 

italiene au reluat şi dezvoltat negoţul cu popoarele de pe 

litoralul mărei Mediterane, schimbând produsele Orientului 

cu produsele Occidentului. 

In evul de mijloc locuitorii orașelor italiene se apără 

faţă de cei din afară şi se ajută între ei, întrunindu-se înj 

corporaţiuni, iar oraşele — statele — nu sunt altceva decât 

uniuni. de corporaţiuni. 

Comercianţii grupaţi în corporațiuni — universitas — 

au dobândit autonomie, nu numai administrativă, dar ju- ” 

decătorească şi chiar legislativă. 

ditorilor unui cumerciaat în încetare de plăți, îşi frăgegrigina
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Dreptul roman şi cel canonic, formalistic şi greoiu, nu- 
mai corespund nevoilor comerţului şi nici situațiunii poli- 
tice şi sociale, cu totul schimbată după prăbuşirea impe- 
riului roman. Incet, încet, se formează un nou drept, — care 
şi el are punctul de plecare, dreptul roman — un drept ne- 
scris, un drept cutumiar. | 

Comercianţii erau conduşi în corporaţiunile lor de 
către persoane alese de către dânşii: consules mercatorum. 
Aceşti consuli, la intrarea în funcţiune, depuneau jurământul, 
că vor păzi legile şi uzurile corporaţiunii. Documentele, 
care conţineau jurământul consulilor — brevi dei consuli — 
cuprindeau normele de drept stabilite de uzuri şi aplica- 
bile în litigiile dintre componenţii corporaţiunii. 

Consulii erau comercianţi. Ei erau chemaţi să judece 
litigiile cu experienţa lor de oameni de afaceri. 

Consulii judecau în primă instanţă, în mod sumar — 
sine strepitu et figura judicii —, în termene scurte, obser- 
vând uzurile, respectând echitatea: ex bono et zequo, sola 
veritate rei Specta. Hotăririle lor puteau îi atacate numai 
în mod eșcepţional cu apel la alţi comercianţi, supra con- 
suli. „In felul acesta se năştea dreptul : negustorii erau 
şi consulii şi supra consulii, iar ei trebuiau să deducă norma 
de drept din experienţa zilnică a. afacerilor; negustorii 
erau statutarii, cărora le era delegată compilarea şi revizuirea 
statutelor, negustorii erau cei din aduaarea generală, che- 
maţi a le aprobă. Astfel „dreptul trecea din contracte în 
uzuri, din acestea în legi şi în sentințe, prin mijlocirea - 
chiar a acelora „cari au tăcut experienţă în practica atfa- 
cerilor. O confuziune periculoasă de funcțiuni legislative 
şi judecătoreşti, prin care adesea va fi triumfat, în detri- 
mentul justiţiei, interesul uneia din părţi sau a unui meşte- 
şug; dar în nici o epocă, nici în epoca clasică a Romei, 

„viaţa şi legiuirea nu s'au influenţat aşa de repede, nici- 
odată nu a fost mai scurtată distanţa, ce de obiceiu separă 
dreptul pozitiv de cerinţele realității”. (Vivante, vol. 1, Ş 1). 

In evul mediu, dreptul nu a rămas închis în diferi-
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tele oraşe. Neguţătorii din orașele italieneşti au venit în 

contact cu cei din Franţa şi cu cei din ţările nordice. 

Cu schimbarea mărfurilor, cu întâlnirea în bâlciuri, se 

schimbau şi uzurile, astfel că dreptul comercial italian” se 

extinde şi în ţările celelalte, tinzând la o unitormitate, 

după cum şi nevoile comerţului suni uniforme, necunoscând 

frontierele ce separ statele. : 

In special, în comerțul maritim, tendinţa de unifor- 

mitate sa manifestat dintr'un început. 

In evul mediu avem cotecţiuni de uzuri şi de hotăriri 

pentru comerţul de uscat din diferitele oraşe ale Italiei; 

dar . însemnătatea cea mai mare 0 prezintă colecţiunile. 

maritime, căci ele se aplicau în bazinul unei mări sau pe 

coastele unui ocean. Aşa avem: 

1. Consulatus, maris. Nu se ştie precis nici data când 

sa publicat această colecţiune, nici locul publicaţiunii şi 

nici chiar limba în care sa publicat. Este probabil, că s'a 

vodactat în limba catalană, la Barceloaa, între veacurile 

al XII-lea şi al XIV-tea. Până la noi a ajuns în ma- 

auseris în limba catalană. Această colecţiune se aplică” îi 
    

- porturile ării Mediterane şi se ocupă cu alegerea consu- 

lilor din Valenţa şi cu procedura de urmat înaintea lor. 

Consulatus maris s'a bucurat de o foarte mare autori- 

tate; iar Casaregis scriă la începutul veacului al XVIII-lea: 

Consulatus maris în materiis maritimis, tanquam universalis 

consuetudo habens vim legis, inviolabiliter atiendenda est 

apud omnes provincias ei nationes. 

2. Jugements sau R6les d'Olâron. Este o culegere ju- 

risprudențiălă, îărturie a dreptului cutumiar din porturile 

Oceanului Atlantic. Această culegere îşi trage numele dela 

insula Olâron şi dela rolurile de pergament, pe care 

se scriau hotăririle. Data redactării pare a fi fost intre 

secolii XII şi XIII. 

3. Dreptul maritim din Wisby, este o colecţiune de 

uzuri, ce erau în vigoare, pe coastele Mării Baltice, în 

porturile hanseatice.



10 $ 3. Privire istorică asupra dreptului comercial. 
  

Acestea sunt colecţiunile „cari au jucat cel mai mare 
rol, dar în afară de ele găsim şi altele importante, însă 
cu un câmp mai restrâns de aplicare. Aşa avem: Ţaz, 
bula Amalphitama (secolul XI?); Ordinamenta et Con- 
suetudo' Măris din Trani (1063 ?); Constitutum usus, Breve 
Curiae Maris din Pisa (1160, 1298); Capitulare nauticum 
din Veneţia (1255). | 

“Evul mediu are şi jurisconsulţi, cari ne-au lăsat opere, 
consultate şi azi cu folos. Tot Italiei îi revine onoarea de 
a îi dat pe aceşti doctrinari ai dreptului comercial cu- 
tumiar. 

Dintre scriitorii acelor vremuri, cităm pe următorii : 
Benvenuto Straccha din Ancona (mort la 1578) şi 

care între anif 1550” 1555 a scris cunoscuta sa operă: 
Tractatus de mercatura seu mertatore; 
-”Sigismondo Scaccia din Genova, care la 1618 a scris: 

Tractatus de commercio et cambio; 
Mario Casaregis din Genova (mort la 1737), care ne-a 

lăsat o foarte prețioasă lucrare: Discursus legales de com- mrercio. a e e 

Acestor scriitori trebuie să le alăturăm şi pe consi- 
lierul regal din Valladolid, Salgado de „Samosa, care a 
scris lucrarea ce a exercitat. o extraordinară influenţă asu- 
pra dreptului falimentar: Lobyrinthus, Creditorur. Hceastă 
carte s'a publicat în mai multe ediţiuni dintre cari o ediţie 
la Frenkfut în 1663 şi alta la Lyon în 1665. 

9. Epoca modernă. — Prima ţară, care a căutat să 
treacă dela dreptul cutumiar la legi comerciale scrise, apli- 
cabile pe întreg teritoriu, a fost Franţa, care sub Ludovic 
al XIV-lea şi sub impulsul lui Colbert, a căutat să ajungă 
la codificarea dreptului comercial. 

Ludovic al XIV-lea a publicat două celebre ordonanţe: 
a) Ordonnance du commerce de terre, din anul 1673, 

redactată în tmăre parte ae catre” negiițătăruu Savary, au- 
torul şi unei cărţi: Le parfait ngociant. | 

» 

pap
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e 
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b) Ordonnance de „la marine, din anul 1681, referitoare 

la comerţul pe mare şi mult mai compectă decât prima. 

Aceste două ordonânţe au o importanţă deosebiiă, 

căci codul comercial francez (1808) îşi trage originea dia 
je 

ele şi este ştiută "isifliieniță 'âviită de acest cod asupra le- 

giefrării din întreaga lume. 

Napoleon a impus codul comercial francez în diferite 

ţări ocupate de trupele franceze. Dar chiar după elibe- 

rarea teritoriitor, codul de conierţ francez a servit drept 

model coduriler naţionale din diferitele ţări. 

Dintre legislaţiunile în vigoare azi în deosebite ţări, 

să vedem pe acelea, cari au avut influenţă asupra legisla- 

țiunii noastre sâu prezintă importanţă pentru previnciite 

româneşti eliberate. 

10. Legislaţia comercială în Germania. — Această ţară 

a ajuns mult mai târziu decât Franţa la unitatea naţională. 

Prima etapă pentru a ajunge la unitatea politică, a 

fost uniunea vamală, a statelor, germanelZaliverein).. Ime- 

diat. după această uniune, sa început o vie propagandă, 

pentru unificarea legislaţiei comerciale. Propuneri peniru 

un singur cod comercial, aplicabil în toate statele germane, 

Sau tăcut încă dela întrunirea primei conferinţe a uniunei 

vamale, în 1836. Dar abia în 1846, a 8-a conferinţă ge- 

nerală a Zollverein-ului a admis propunerea făcută de Wiir- 

tenberg de a se institui O comisiune, care pe baza unui 

proect prusian, să elaboreze o lege unitară pentru cambie. 

Prusia, următoare acestei deciziuni, a invitat toate statele 

germane la o conferință în Lipsca. Conferinţa s'a întru- 

it la 20 Octombrie 1847. Printre participanţi se găseau 

Finert, Liebe şi Thăl, vestiţii jurisconsulți germani. Lu- 

crările comisiunii au durat până în Decembrie 1847, când | 

“au terminat printr'un proect de lege generală cambială, 

care în urmă a fost introdusă în diferite state germane, 

între anii 1848—1862. 

Această lege cambială, cu micile modificări din 1861 — 

i e. | irenberg — a îcst 

    
   

De 
a 
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imitată aproape de toate statele din Europa, iar doctrina 
germană este cea mai bună călăuză în această materie. 

In ce priveşte codul comercial, după multe stăruinţe, 
sa întrunit în Ianuarie 1857 la Niirenberg o co:misiune, 
care la 18 Ianuarie anul următor a terminat proectul unui 
cod de comerţ pentru toate statele germane, afară de aor- 
mele referitoare la comerţul maritim. Dreptul maritim a 
fost codificat de o comisiune întrunită la Hamburg, între 
anii 1858 şi 1860. 

Codul de comerţ german din 1861 (Allgemeines deut- 
sches Handelsgesetzbuch) a însemnat un vădit progres 
îață de codul de comerţ francez. După cum am arătat, în lipsa unui cod civil german, toate ideile noui, referitoare 
la materia obligaţiilor „se găseau in codul de comerţ ger 
man. Această parte generală a obligaţiunilor a influenţat 
nu numai legiferarea comercială, dar chiar şi legiferarea 
civilă în Germania şi în alte ţări. 

Falimentul a rămas reglementat de o lege specială, 
legea din 10 Februarie 1877 şi cea din 17 Mai 1898. 
Procedura această concursurală se aplică şi necomercianţiler. 

Odată făurit un cod civil pentru întreg imperiul ger- 
man, sa numit o comisiune, compusă din jurişti şi co- 
mercianţi, cari să pună în armonie codul dela 1861 şi codul civil. 

Propunerea lui Dernburg de a se contopi cele două coduri, a fost respinsă pentru două motive: a) că lucrarea 
ar îi prea radicală şi grea şi b) că prin contopire, ar îi trebuit să se renunţe la bogata jurisprudență acumulată în jurul codului comercial. 

Noul cod comercial german a îost publicat la 10 Mai 1897 şi a intrat în vigoare la 1 Februarie 1900. 
Noul cod comercial germân a repudiat actele obiective de coinerţ şi el a devenit o lege aplicabilă comercianților, precum şi necomercianţilor, dar numai atunci, când aceştia din urmă intră în raporturi juridice cu comercianții şi cu referinţă la negoţul lor.
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11. Legislația comercială în Austria şi Ungaria. — In 

Hustria sa introdus legea. cambială „germană, (Allgemeines 

_deutsches Wechselordnung), la 15 Januarie 1850, iar codul 

comercial german la 17 Decembrie. 1862. Pentru faliment, 

avem legea din 10 Decembrie 1914, aplicabilă şi neco- 

mercianţilor. e 

In Ungaria avem: Codul de comerţ din 16 Mai 1875, 

intrat în vigoare la 1 Ianuarie 1877, către ste 6 reproducere 

a legii germane; legea falimentului din 27 Martie 1881, 
aplicabil şi necomercianţilor. a

 

12. Legislaţia comercială în Italia. — La ti Iulie 1808 

a fost publicat şi în [talia „Codul de comerț fruncez”, care 

a rămas în vigoare până la restaurare. 

In Piemont, regele Carlo Alberto a promulgat un 

cod de comerţ ia 30 Decembrie 1842, cunoscut sub nu- 

mele de codice albertino. Acest codice cu modificările lui 

din 1865, elativ ia "mijlocitori, cambie şi societăţi, deveai 

la 1865—1866, codul regatului Italiei. El „eră 0, imitație - 

a codului comercial francez. 

După ce sa obţinut unitatea politică, au înceupt stu- 

dii pentru. făurirea unui nou cod, care se corespundă pro- 

gresului, la care ajunsese dreptul comercial. După o lungă 

deliberarc Sa ajuns. ..a „codul „de. comert. publicat la 30 

Octombrie 1882. Acest cod de comerţ, în care sa ţinui 

seamă de tot ceeace se lucrase din punct de vedere doc» 

trinal în Franţa, Italia, dar mai ales în Germania, — țară 

pe acea vreme cu literatură juridică comercială cea mai 

înfloritoare — însemnă operă legislativă de cea mai mare 

valore din acel timp şi continuă şi azi a fi un foarte bun 

cod de comerţ. 

13. Legislaţia comercială în România. — până la 1887 

am avut în ţara noastră codul de comerţ din 1840, extins 

la 1864 şi în Moldova şi care era o traducere a codului
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comercial francez din 1808, aşa cum eră în vigoare ia 1840, adică cu modificările aduse în 1838. 
Ministrul Fugen Stăteseu, la 1884 a instituit o co- misiune, care să alcătuiască un proect de cod da comerţ. Comisiunea a tradus codul de comerţ italian. Lucrarea co- misiunei a fost revăzută şi de două comisiuni parlamentare. Inovaţiunile legiuitorului nostru Sunt puţine şi, de cele mai multe ori, rău inspirate, după cum vom arătă şi în cursul acestei lucrări. 
Pe lângă codul de comerț italian, legiuitorul româa a mai avut în vedere şi legislaţia germană, împrumutând dela ea unele dispoziţiuni. | 

| Codul comercial al Rr mâniei promulgat la 10 maj E 1887, a intrat în vigoare la 1 Septembrie 1887. ” i El a suferit următoarele modificări: 1) prin legea dir * 20 Iunie” 1895 sa adus modificări cărţei III (despre 

cărței a III-a şi unele modificări cărţii IV-a; 3) prin legea din 15 linie 1906, sa adus moditicări contractului 
de gaj. mt 

Na 

3 4. Isvoarele actuale ale dreptului comercial. 

14. Cari sunt isvoarele. — Isvoarele dreptului co:ner- cial sunt : 
„4 Legile comerciale; 

| 2. Dreptul . civil. 
În codul de comerţ italian, precum şi in codurile au» siriace şi uigare, se mai prevede îacă ua isvor de drept “cofiercial : uzurile. 

"ei OMR RIZe 

15. Legile Conierciale. — Pentru a cunoaşte normele aplicabile în comerţ, trebuie să me adresăm legilor eo- comerciale. Primul loc, printre legile comerciale, îl ocupă codul de comerţ, care cuprinde ui complex de norme apli-
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cabile comerţului. Dar codul de comerţ este completat 

prin alte legi şi din acest punct de vedere se exprimă mai 

corect legiuitorul italian, când în articolul 1, spune că în 

comerţ, se aplică „legile comerciale”. 

Pentru a şti dacă o lege este comercială, ne vzm 

călăuzi de codul de eomerţ, care ne arată cari sunt insti- 

tuţiunile de drept comercial. Codul de comerţ este acela 

care ne arată care este câmpul, care este activitatea ce 

Am arătat că atât dreptul comercial, cât şi dreptul 

civil, sunt două ramuri ale dreptului privat. Legile, comer-. 

ciale sunt speciale „comerţului, dar. nu..suuţ_excepţionale. Ele _ 

   

    

„netiiud excepționale, sunt susceptibile de.o interpretare exter- 

sivă, adică susceptibile de o interpretare prin analogie, ceeace 

nu ar îi posibil, dacă legile comerciale ar avea un caracter 

excepţional, căci ştiut este că legile excepţionale sunt de 

strictă interpretare 1). 

In caz de conflict între legile comerciale, se va a- 

plică norma din legea, care vă avea uii caracter mai spe- 

cial. Aşă, dacă conflictul va îi între codul de comerţ şi 

o lege specială unei instituţiuni de drept comercial, se va 

aplică dispozițiunea din legea specială. Această dispo- 

zițiune va trece înaintea codului de comerţ, care are un 

caracter de lege generală, îaţă de o lege care regleimen- 

foază anume raporturi de drepi comercial. Legea spe- 

_cială trece înaintea. legei generale, chiar dacă legea ge- 

nerală este posterioară celei dintâiu, afară numai dacă 

contrariul nu sa prevăzut în legea generală (legea cea 

nouă). 2). 

Normele de drept comercial, nu se găsesc numai în 

codul de comerţ şi în legile cu caracter comercial. Pot îi 

şi norme comerciale cuprinse în mod- izolat în legi ne- 

1) Conform Vivante, n. 4; Navarrini, Trattato elem. I, n. 15; 

Staub, HKommentar zum Handeisgesetzbuch, ed. 6—7, n. 5. 

2 A se vedea: Vivanie, n. 5.  
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comerciale. In ţările în cari se admit uzurile legislative cu- precădere față de codul civil, are o mare importanţă de a se determină, cari anume dispoziţiuni din codul civil sunt norme de drept comercial. Codul civil nu oste o lege comercială, totuş el cuprinde norme izolate de drepi comercial; cum se întâmplă când se prevede anume că  dispoziţiunile din codul civil se aplică şi în comerţ, cum bună oară se întâmplă cu art. 1183 şi 1184 C. civ.; sau când codul de comerţ se referă în mod ex- pres la dispoziţiunile din codul civil (exemple: art. 10, 55, 107, 390, 783 cod. com.). In aceste cazuri, normele din codul civil sunt aorme comerciale şi trec înaintea uzu- rilor. In nici un caz, însă, nu se pot socoti legi comerciale, toate dispoziţiunile din codul civil, cari se aplică şi obli- gațiunilor comerciale. Atunci când în codul de comerţ nu 

dispoziţiunile cedului civil. Vom vedea că codul civil se aplică că "iii “izvor “subsidiar; dar ori de câte ori el este subsi- diar, nu îşi găseşte aplicaţiune dacă peniru o materie întâlnim (în Italia, în Austria, în Ungaria), uzuri cu forţă de legi. In legislaţiunea vechiului Regat, problema nu se pune, deoarece noi nu avem uzuri legislative ! ). Legile comerciale, în principiu, nu au un caracter im-_ 
Sarea pasa 
nu au CORNVent contrariu. Intreaga formaţiune a drep- tului” comercial se bazează tocmai pe voinţa comercianților, pe practica afacerilor. Numai în mod excepţional întâlnim în legile comerciale reguli imperative, în Special atunci când interesul de a apără buna credință a terţilor o cere, cum avem la titlurile de credit, la societăţile comerciale, etc. In afară de codul comercial, notăm următoarele legi comerciale importante : 

1. Lege asupra burselor de comerţ din 14 Iulie 1913, 

1) A se vedea: Vivante, n. 6. şi Aavarrini, Trattato elem., n. 5 şi Trattato teorico pratico, 1. n. 43. 

  

perativ, ci supletiV"âdică au Putere nuiăi întrucât părțile “ 

.
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cu regulamentul din 2 Ianuarie 1914 şi regulamentul din 

2 August 1914, relativ la oboare, târguri, pieţe, rampe; 

2. Legea pentru modificarea câtorva articole din legea 

burselor de comerţ, din 19 Octombrie 1918; 

„5. Lege asupra înscrierii firmelor, din 6 lunie 1913, 

cu regulamentul ei din 21 Tunie 1913; noni mie 

4. Lege pentru magazinele generale, din 28 Iunie 1881 

şi regulamentul pentru administrăţiuiniea intrepozitelor va- 

male, din 1 Lulie 1905; 

5. Lege asupra brevetelor de invenţiune din 17 lanua- 

rie 1906, cu moditicările din 21 Februarie 1907; regu- 

lamentul acestei legi din 21 Aprilie 1906; deciziunea mi- 

misterială din 12 August 1906 şi deciziunea din 4 Mai 

1910, relativă la înfiinţarea unei registraturi speciale pentru 

brevete, mărci de fabrică, desene şi modele industriale; 

6. Lege asupra mărcilor de fabrici şi de comerţ, din 

15 Aprilie 1879; 

7. Decretul-lege privitor la titlurile la purtător pier- 

dute, distruse sau furate, din 15 Noembrie 1918; 

8. Lege pentru organizarea marinei comerciale, din 21 

Februarie 1907; regulamentul pentru piinerea în aplicare 

a legii marinei comerciale, din 12 Mai 1907; regulamentul 

serviciului la bord, din 2 August 1906. 

16. Dreptul civil. — Dreptul civi! este un izvor sub= 

sidiar af” ATEȘTIITăr” Comercial. Numai atunci, când legile co- 

merciale nu dispun, se aplică dispoziţiunile dreptului civil. 

Pria urmare, ca să recurgeni la dreptul civil, trebue să 

cercetăm mai întâi legile comerciale, interpretându-le gra- 

matical, logic şi prin analogie (exceptându-se cazurile diz- 

poziţiunilor de strictă interpretare) şi numai dăcă găsim o 

lacună, ne vom adresă dreptului civil. 

Legiuitorul român se exprimă greşit în articolul 1: 

„In comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune, 

se aplică codicele civil”. Se exprimă greşit, nu numai 

întrebuințând cuvintele „/egea de față”, lucru ce am ară-



. 
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tat mai sus, când ne-am ocupat de legile comerciale; 
dar se exprimă greşit şi pentru că el spune, că izvorul 
Subsidiar al dreptului comercial este codicele civil, în loc să arate „că în tăcerea legilor comerciale, se va aplică 
dreptul civil. In această privinţă, este de observat, că şi în proectul italian se găseau cuvintele „codice civit”, dar în textul definitiv aceste cuvințe Sau înlocuit prin: drep- ful civil. Im lucrările pregătitoare codului de comerţ ita- lian din anul 1882, găsim următoarele: „„S'a înlocuit ex- presiunea „codice civib” cu „dreptul civil”, pentru că în codul acesta, desigur, nu este cuprins omne jus quod in civitate utimur”. 1), 

Uneori codul de comerţ reglementează în întregime O materie; de cele mai multe ori însă codul de comerţ prevede numai unele norme Speciale, ce trebuesc com- pleiate cu normele din dreptul civil. De aici o mare di- ficultate: adesea se naşte discuţiune, dacă în lipsa unei disposiţiuni din legea comercială, ne găsim în faţa unei lacune. ce trebuie completată cu normele civile, sau dim- psirivă, legiuitorul comercial, tratând 9 materie, a înţeles să se aplice numai dispoziţiunile sale, fără a se recurge la dreptul civil. Dificultatea nu poate fi înlăturată în țările cu două coduri (civil şi comercial) printr”o regulă generală. Rămâne a se hotări dela caz la caz, examinându-se materia şi scopul urmărit de lege. 

17. Jurisprudenţa și cele două isvoare. — Pentru a vedeă cum şi în ce măsură, dreptul civil se aplică în „Comerţ, ca isvor subsidiar, să cităm câtevă cazuri, de- duse în faţa instanţelor judecătoreşti române şi italiene. Făcând. aplicaţiunea principiului, că unde legile co- merciale nu dispun, se aplică dreptul civil, Inalta noastră Curte de Casaţie, a decis: 
! 

1) Procesul verbal n. 145 al primei comisiuni. A se ve- dea: Vivante, I, n. 20 nota 1.
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— Că, potrivit art. 1 cod. com. dispoziţiunile co- 

dului civil aplicându-se şi în comercial, ori de câte ori nu 

oxistă alte dispoziţii derogatorii, urmează că art. 1886 si 

1694 cod. civil se aplică şi pentru prescripţiunile acţiu- 

nilor comerciale. — Cas. III, 10 Dec. 1997, Buletin, 1966. | 

__ Că întrucât în codul comercial nu este o normă 

derogatorie, prescripţiunea unei sentinţe. definitive şi exe- 

cutorii, dată în materie comercială, are a fi reglementată 

de regula comună, prevăzuiă de articolul 404 pr. civ., 

adică se cere şi în acest caz tormenul de 30 ani. Cas. 359 

16 Octombrie 1907, Buletin, 1611; Cas. II, [1 Decembrie 

1913, Jurisprudenţa, 1914, pag. 914. 

Jurisprudența italiană este mai bogată. Aşă, pentru 

orientare, cităm câtevă deciziuni: 

— Că în lipsă de text contrariu în codul de comerţ, 

se aplică şi obligaţiunilor comerciale regula cunrinsă în 

art. 1175 cod. civ. it. (art. 1024 c. civ. rom.) în virtutea căruia 

termenul este presupus, că sa stipulat în favoarea debiio- 

rului (speța: rambursarea anticipată a “obligaţiunilor unei 

societăţi comerciale). Cas. Roma, 15 Decembrie 1899, F-ro 

italiano, 1900, 1, 85; Prima raccolta, art. 1, n. 80: 

__ Că întrucât asupra fidejusiunii, codul comercial tace, 

se aplică principiile dreptului civil. Cas. Fiorenţa, 14 lu- 

nie 1895, Legge. 1895, II, 330; Prima raccolia, art. î,n. 82. 

— Că întrucât gajul comercial este complet regie- 

mentat în codul comercial, fără a se face trimetere la cel 

civil, urmează, că nu pot îi invocate dispoziţiunile din 

dreptul civil, spre a declară o nulitate, neprevăzută în 

legea comercială. Cas. Florenţa, 20 Decembrie 1910, Prima 

raccolta, art. 1, n. 87. 

__ Că criteriul de urmat în aplicarea dreptului civil 

la avalul câmbial, nu poate fi decât acesta: se Vor 

aplică acele norme ale codului civil, cari nu sunt în cca» 

trazicere, fie cu natura specială a avalului, fie cu regu- 

lile precise din codul comercial. In consecinţă, sunt ina- 

plicabile articolele 1914 şi 1931 cod. civ. it». dar este
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aplicabil art 1928 cod. civ. it. (art. 1682 cod. civ. român): 

Cas. Torino, 12 Septembrie, 1889, Prima raccolta, art. 1, 
n. 95. 

18. Uzurile comerciale. — Iu codul de comerţ german 
din 1861 se prevedea, că uzurile sunt isvor de drept 
(art. 1). Mai mult, uzurile treceau înaintea dreptului ci- 
vil: întâi se aplicau legile comerciale când acestea nu 
dispuneau, se recurgeă la uzurile comerciale şi numai în 
lipsă şi de uzuri se aplicau principiile dreptului civil. 
Art. 1 al codului de comerţ german din 1861 a trecuţ. 
în codurile ţărilor, cari s'au orientat după legislaţiunea ger- 
mană şi a fost adoptat de legiuitorul italian în 1882. 

Legiuitorul român din 1887 sa îndepărtat dela mo- 
delul său şi de unde în genere sa mulțumit să traducă 
textele codului italian, de data aceasta a prevăzut, contrar 
codului italian şi german, că_îa comert se aplică codul 
de comerț şi, acolo unde el nu dispune, se” aplică. codul 
civil. 

Trebuie să menţionăm, că în legea, prin care sa pus 
în vigoare codul de comerţ german din 10 Mai 1897, nu 
se mai pomenește nimic de uzuri, ci doar de codul de 
comerţ şi de codul civil. , 

Dar dacă avem această asemănare între codul nou 
german şi codul român, totuşi raţiunea eliminării uzurilor 
a fost cu totul alta la Germani decât la noi. | 

Legiuitorul român a înlăturat uzurile, temându-se că, 
dat fiind comerţul tânăr şi fără tradiţii al ţării aoastre, 
nu ani aveă uzuri constante; că ar fi greu de dovedit uzu- 
rile; în fine, că ar fi periculos a se admite „legi făcute 
în mod. tacit”. (A se vedea desbateri parlamentare, Ef. 
Antonescu, Codul comercial, Vol. I, ed. 2-a, pag. 10). 

Noul cod german nu a pomenit de uzuri, deoarece 
sa temut, că Germania abiă ajunsă ia uaificarea dreptului 
privat, să nu-şi vadă distrusă această unificare prin reîn- 
vierea drepturilor locale, datorită uzurilor legislative. Le-
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giuitorul german a voit să asigure unitatea dreptului privat 

în luptă cu drepturile fiecărui stat în parte şi în lupta cu 

uzurile locale. 

In general, uzurile se împart în două categorii: uzuri. 

cu forță de lege (uzuri legislative, drept cutumiar) şi 

uzuri convenţionale (sau interpretative). 

19. Uzuri legislative. Am arătat că legiuitorul român 

nu a voit să admită uzurile legislative. Prin excluderea 

uzurilor legislative, nu trebuie să credem, că în dreptul 

nostru, uzurile nu au nici-o influenţă asupra dreptului. 

Dreptul comercial evoluiază neîncetat datorită nevoilor dar 

şi practicelor, obiceiurilor. Mai mult, când dispoziţiunile 

unei legi nu mai corespund vieţii economice şi până la 

o schimbare legislativă, uzurile sunt acelea cari înlătură 

neajunsurile şi ele se impun atenţiunii jurisconsulţilor şi 

instanţelor judecătoreşti, cari în interpretarea tegilor, con-: 

sfințesc tocmai ceeace particularii observă în raporturile 

lor juridice. Şi când printro jurisprudenţă constantă, se 

stabileşte o interpretare a legii, potrivit uzurilor comerciale, 

putem spune -că uzurite au triumfat, deşi ele nu sunt isvor 

de drept, deşi nu âu forță legislativă. +). | 

Deşi codul comercial român a înlăturat uzurile le-- 

gislative, rămânând în dreptul nostru numai uzurile, așă 

cum sunt prevăzute în codul civil (uzuri interpretative 

sau convenţionale) ; totuşi cată să vedem din punct de vedere 

teoretic, ce condițiuni trebuesc să îndeplinească uzurile, 

în ţările cari admit uzul ca isvor de drept, pentru ca 

ele să fie declarate uzuri legislative. 

După doctrina italiană, numai acele uzuri constituesc 

dreptul cutumiar, cari întrunesc următoarele două condi- 

ţiuni: a; să fie observate în mod uniform _un anumit timp, 

iar nu în mod trecător, izolat sau ca simple toleranţe; b) 

să fie observate ca o regulă de drept, din 1 convingerea că. 

1) A se vedea Thaller, Traită 6l6m., ed. 6-a, p. 44, 45.
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nu_se poate face altfel: ex opinione juris -atque necesitatis. 

Uzurile cu forţă de lege se deosebesc după teritoriul, 
în care ele se aplică: în uzuri generale şi uzuri locale. 

Uzurile cu forţă de lege se mai împart în: uzuri cari . 
reglementează raporturi de drept încă „neprevăzute < de . legile 
scrise (consuetudo praeter legem) şi _uzuri, cari „complec- 
tează „dispoziţiunile din legea scrisă (consu consuetudo secundum 
legem). 

i După dreptul italian, uzurile nu pot derogă la dispo- 
ziţiunile legilor comerciale, căci dacă sar fi admis ca uzu- 

i rile locale să deroge la legile comerciale, sar îi nimicit 
unitatea legislaţiei comerciale. 

Deşi în noul cod de comerţ german nu sunt prevăzute 
uzurile, doctrina şi jurisprudenţa admit că uzurile au forţă 
de lege şi că ele pot chiar derogă dela dispoziţiunile 
neimperative ale codului de comerţ, ori de câte ori uzurile 
sunt generale pe întreg imperiu. Intradevăr, în acest caz, 
unitatea de legislaţiune nu are ce suferi şi am văzut că 
numai teama de-a nu pierde unitatea de legislaţie a făcut 
pe legiuitorul german, de a nu enumeră uzurile printre 
izvoarele dreptului comercial. 

Trebuie să mai adăugăm, că a admite uzuri cu forţă 
legislativă, însemnează că instanţele judecătoreşti să fie 
obligate să le aplice întocmai cum sunt obligate să aplice 
legile scrise. Neaplicarea sau reaua interpretare a uzu- 
rilor legislaţive airage — în ţările cari admit, bineinţeles 
uzurile legislative — cenzurarea diri partea Curţii de Casaţie, 
întocmai ca violarea sau reaua interpretare a unei legi 
scrise. 
2!  Uzurile interpretative Sau convenționale. — Im afară 
de uzurile legislative aplicabile ca şi o lege, chiar dacă 
părțile ce au contractat nu au avut cunoştinţă de ele; 
uzurile interpretative servesc de a lămuri un contraci, de a 
dă eficacitate deplină celor voite de părţile contractante. 
Uzurile interpretative sunt clauze contractuale, admise în 

—. Stiam senina 

 



  

  

mod tacit de cei ce contractează. /Ele au forţă din voiaţa 
  
  

“prezumată acelor ce încheie un raport juridiG:a a 

odul ui SE ocupă de uzuri, de obiceiuri, când îra- 

tează despre efectul convenţiunilor şi când tratează despre 

interpretarea convenţiunilor. 

In articolul 970 cod. civ., se prevede că „convenţiunile 

trebuesc executate cu bună credinţă. Ele obligă nu nu:nai 

la ceeace este expres într'insele, dar la toate urmările, ce 

echitatea, obiceiul sau legea dă obligaţiunii, după natura 

sa. Acest articol îşi are aplicaţiune şi în dreptul comer- » 

cial. A execută o obligaţiune cu bună credinţă, însemnează 

a execută aşa cum în mod obişnuit lumea îşi execută o 

anumită îndatorire. Părţile cari contractează, admit în m=d 

tacit uzanţele respectate într'o anumită materie. Aceste u- 

zanţe pot să fie chiar derogaţiuni dela dispoziţiunile legii 

scrise. In special, în materie comercială, cea mai mare 

parte din dispoziţiunile legilor şerise sunt supletive, adică 

aplicabile numai ațunci când părţile nu dispun ălitel._ Ori 

părţile pot dispune alti, fie în mod expres, fie prin lă- 

sarea ca efectele convenţiunii şi interpretarea convenţiunii 

să se facă aşă cun prevede art. 970 cod. civ., adică po- 

trivit obiceiurilor. 

Tot la uzurile interpretative se referă şi art. 980 din 

codul civil, atunci când spune că „dispoziţiunile îndoioase 

se interpretă după obiceiul locului unde s'a încheiat con- 

tractul”. 

Codul civil merge şi mai departe, când în art. ri 

prevede, că „elauzele obicinuite într'un contract se subin- 

ţeleg, deşi nu sunt exprese într insul_.. D 
"Cum în comerţ prattica, obiceiul joacă un rol mai mare, 

aplicaţiunea articolului 981, după care în contracte se sub- 

înțeleg clauzele obişnuite, devine de o importanţă deo- 

sebită. Intradevăr, aproape toate contractările comerciale 

au la bază 'o viaţă intensă şi obiceiuri formate, pe cari 

legea le socoteşte adoptate priq tăcere, de către părţi... 

———Aplicărea uzurilor interpretative este o chestiune de 
mire - 

Mir maia, ete ret a e 

„- 

aaa ate De APERE MEREDE arta meet
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fapt şi ca atare scapă de sub cenzura Curţii de Casaţie; 

pe când violarea şi reaua interpri retare a uzurilor, legislative. 
——_ ni ii o erei FA DS DRE 

„jiind. o chestiune de drept, cade în competința_ instanţei. 
amar RIEIERE EI. Petece a > SSEM ave, octets cect nai unza 

supreme, de a controlă şi a casă, întocmai ca în Cazul | 
no e 0OÂpRgrmeetata E ea 

unei rele aplicări sa sau a unei violări de lege scrisă. 
Weir? baiete Pee a emir 

  

  

  

     



PARTEA l-a 

FAPTELE DE COMERI 

CAPITOLUL |. 

Faptele de comerţ obiective. 
—— 

$ 5. Principii generale. Gruparea lor. L 
UE 3 

21. Drept comercial profesional (şabiectiv); drept c9- CDI 

mercial obiectiv, — Dreptul comercial din evul mediu, eră 7, 

un drept profesional sau subiectiv, întrucât el el se _se_aplică acad 

celor ce se îndeletniceau cu u_negoțul, ca o o. protesiune şi tot 

aşă este noul drept co "comercial german, “aplicabil. în rapor- Sua 

turile dintre comercianţi» precum şi în raporturile dintre na 

"ăceştia şi “necomercianţi, dar întrucât “actele se. referă la 
aan 

„wa 

E maree 

- asa . a, Uz NA 

reptul comercial român, — câ Şi cel francez, italian, = 

austriac, ungar, ete. — este obiectiv. EL arată cari amune .,. ci 

rea iieeae 
CU 

operaţiuni sunt socotite comerciale. Aceste operațiuni sunt 

supuse legilor co: erciale, indiferent de calitatea sau pro” Stoa 

fesiunea celor cari le încheie. 
ga 

Dar operaţiunile enumerate ca fiind comerciale (faptele 

- obiective de comerț) servesc a dă calitatea de comerciant 
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aceluia, care le exercită ca profesiune; iar pe de altă parte, 
legea presupune, că toate actele şi fantele juridice ale unui 
comerciant se referă la comerțul său (faptele subiective de 
comerț). Prin urmare, codul de comerț determină faptele 
de comerţ obiective; dela taptele de comerţ obiective, ajun” 
gem la calitatea de comerciant; deia calitatea de comer- 
ciant, la faptele subiective de comerţ. 

  

22. Faptele de comerț obiective. Gruparea lor. — In 
ari. 3 dia codul de comerț, sunt exumerate 20 de fapte 
de comerţ, supuse dreptului comercial, chiar dacă sunț 
săvârşite de necomercianţi. 

Legiuitorul român vorbeşte de fapte de comerţ, iar 
nu de acte de comerţ, deosebindu-se în această privinţă 
de legiuitorul italian, care vorbeşte de „atti di commercio”. 

Legiuitorul român a vrcit să întrebuinţeze o» expre- 
Siune mai cuprinzătoare. Prin fapte de comerţ, legea a 
înţeles să evidenţieze intenţiunea, că în cele enumerate se 
cuprind nu numai actele juridice, adică obligaţiunile isvo- 
rîte din declarări de voinţă, dar şi obligaţiunile isvorite 
din fapte juridice: din voințe însă nu cu intenţiuneea de 
a produce efecte juridice. Astfel legea prevede printre fap- 
tele de comerţ şi întreprinderile. de transport pe apă şi 
pe uscat. Această întreprindere este supusă codului co- 
mercial dela naştere până la completa terminare. Tot ce 
se întâmplă în această întreprindere, orice obligaţiune in- 
teresează dreptul comercial: fie obligaţiuni ce nasc din acte juridice (convenţiuni), fie obligaţiuni ce nasc din îapte, din voințe, fără intenţiune de a produce efecte jiiridice (cum sunt quasi-delictele). 

In enumerarea din art. 3 sunt întrunite diferite ope- raţiuni, unele din cauza naturii lor esențialmente comerciale ; altele pentrucă sunt auxiliare acestora; altele sunt fîrecute ca acte de comerţ, datorită numai tradiţiunii, pentrucă au apărut la început în dreptul comercial şi apoi, mult mai târziu, de aceste instituţiuni sau servit şi necomercianţii ;
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în fine, alte operaţiuni sunt înglobate printre actele de 

comerţ, deoarece au o extensiune mai mare şi au nevoie 

de o organizare comercială. 

Enumerarea făcută în ar. 3. „nu. este limitativă, ci nu- 

mai demonstrativă. “Legiuitorul Sa ferit să zică: sunt fapte 

de comerţ... El a întrebuințat cuvintele: „legea consideră 

ca fapte de comerţ”, lăsând posibilitatea, ca ori de câte ori 

se va ivi o nouă faptă, ea să intre între faptele de co- 

merţ, dacă prin natură, noua îaptă se va asemănă cu 

una din faptele cuprinse în enumerare şi va îi aceeaş rațiune 

pentru supunerea ei codului de comerț. 

Felurimea faptelor, enumerate în art. 3, ne împiedică 

a dă o definițiune cuprinzând toate faptele obiective de 

comerț. 

Din punct de vedere didactic faptele de comerţ obiec- 

tive, se grupează în mai multe categorii. Această grupare 

diferă dela autor la autor. 

Pentru simplitate vom adoptă gruparea faptelor de N 

comerţ obiective, făcută de Nayarrini: : udă 

1. Fapte declarate de lege ca _comerciale, fără a fi A ela „= 

nevoe de. îndeplinirea vreunei condiţiuni; _ EA i 

2. Fapte declarate de _lege_ca comerciale, numai dacă 4 Ș3 | 

întrunesc anume > condițiuni ; i ” 

3. Fapte de comerţ din cauza unui raport de depen- Dă A ae 

i 

dință (accesorii): i 

    

$ 6. Prima grupă: fapte de comerț fără condițiuni. 

23. — 10. Cambia şi ordinul în_producte şi mărfuri. — 

După codul comercial, cambia şi ordinul în producte şi 

mărfuri sunt acte de comert obiective, înțelegând prin: 

aceasta, că toate obligaţiunile, cari nasc. din cambie şi din 

ordinul în producte şi mărturi, sunt comerciale. 

Socotim necesar, să ştim dela început ce este o cam- 

pie şi ce este un ordin în producte şi mărturi. 

Cambia este un titlu de credit, adică „este un „docu- 

3
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ment indispensabil, şi care are încorporat în el o obli- 
gafiune de a plăti o sumă de bani. și în unei persoane, Avem două feluri de cambii. Avem mai în- tâi biletul Ja ordin: „Voi plăti la 1 Ianuarie 1929, peatru 
aceasia a mea cambie suma de 5.009 lei, în ordinul d-lui 
Ion Vasilescu”. Pun data de emisiune şi semnez. Acesta 
este un bilet la ordin, cuprinde obligațiunea celui ce: 
emite documentul, că va plăti la scadenţă o sumă de bani 
în ordinul unei persoane. Persoana, care primeşte acest 
bilet la ordin se numeşte benejiciar; cel ce semnează se 
numeşte emitent. Besneficiarul poate transmite mai departe 
cambia, primind suma de bani dia biletul la ordin. EI 
transmite proprietatea cambiei celeilalte persoane, pria sem- 
narea în dosul cambiei şi a: m. d, dar fiecare giraat îşi iă obligaţiunea solidară, că emitentul va plăti cambia. Cu cât sunt mai multe giruri, cu atât sunt mai mulţi debitori 
şi cambia are mai mulţi chezaşi pentru plata ei. 

Fiecare obligaţiune dintro cambie este autonomă şi 
debitorul nu poate opune unui dobânditor de bună cre- dință a cambiei prin gir, excepţiunile personale unuia, dintre cei cari au avut cambia în proprietaţe. 

Mai este şi un alt îel de cambie, când cel care o ernite, nu se obligă să plătească persoaal suma din titlu, ci dă ordin altei persoane să plătească în ordinul bene- ficiarului: „Plătiţi în ordinul d-lui Ion Vasilescu 5.009 lei la data de..... " Această cambie se numeşte _Zrafă, cel care o emite se numeşte zăgător, cel care primeşte or- 

d la scadență şi în ordinul 

“dinul se numeşte zras, iar acela în ordinul căruia se trage Cambia, se numeşte beneficiar. Prin uimare, la biletul la ordin sunt 2 persoane: emiteatul şi beneficiarul, iar la cambie sunt 3 persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Ca şi biletul la ordin, trata circulă Prin gir. 
Camibia nu poate aveă obiect decât o sumă de baxi. Ordinul în producte sau mărturi este o cambie, care Hu qie de obiect o sumă de bani, ci 5 cantitate de mărturi sau de produce, de ex. grâu, porumb. OO 

ama ——
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Rațiunea, pentru care cambia şi ordinul în producte 

sau mărfuri sunt considerate de lege ca îapte obiective Wa 

de comerţ, nu este alta, decât tradiţiunea. Se explică 
menţinerea cambiei în codul comercial pe consideraţiunea,  --- - 

că ea a fost una din instituţiunile de drept, care s'a născut 

în comerţ, s'au servit de ea, la început, numai comercianții 

şi numai mult mai târziu şi necomercianţii. Astăzi cambia 

serveşte atât comerţului, cât şi vieţii civile. 

In Germania şi în genere în ţările influențate de legile. 

germanice, cum e Austria şi Ungaria, cambia nu figurează Ceva 
în codul comercial. Cambia nu este un_act obiectiv de__ 14 Xklua 

comerţ; ea este_un titlu, reglementat de o lege specială. i 

Cambia 'a intrat în domeniul general, mu numai în dome- * Ci 

niul dreptului comercial. La noi, urmându-se tradiţiunea, |, nai. A NI 

cambia este reglementată de codul comercial şi oricine — 

se obligă prin cambie, pentru orice cauză, chiar pentru ae 
cauze pur civile (pentru plata chiriei unei case, a unei 

arende), este supus legii comerciale, săvârşeşte o îaptă oc e pi 

obiectivă de comerţ. o 

  

Ge Ama 

  

   

  

24. — 20. Toate acțele, zeteritoare la navigațiunea in- 

_erioară şi maritimă. — Alte operaţiuni, cari sunt operaţiuni - 

de comerţ, fără Să fie nevoie de vre-o condiţiuae, sunt 

toate actele referitcare la navigaţiunea interioară şi maritimă. 

O parte a codului nostru comercial se ocupă cu na- 

vigaţiunea pe mare şi pe apele interioare, fluvii (drept 

maritim). Toate operaţiunile juridice cu referinţă la na- . 

vigaţiune: contractele pentru construirea de vase, năvi, 

cumpărarea de năvi, vânzarea de năvi, gajarea năvilor, 

cumpărarea de instrumente necesare pentru aprovizionarea 

năvilor, contractele de înrolare a echipajului, împrumu- 

turile maritime, asigurările maritime, şi a. m. d. Toate actele + 
juridice. referitoare la navigaţiunea pe_ mare şi în _apele ţ 

ințerioare, sunt. fapte obiective_de_comert, indiferent de. 

cauza Sau scopul pentru. Care s'au _Țăcut. Chiar actele re- 

teritoare ia navigaţiunea pe mare sau pe fluvii, făcute cu 
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intenţiuai ştiinţifice sau chiar de plăcere, sunt socotite de lege ca fapte obiective de comerţ şi sunt supuse dreptului comercial. Explicațiunea, cași la cambie, este fradițiunea istorică. In Evul Mediu comerţul a înflorit în mare. parte, datorită navigaţiunei. Comerţul a înflorit în porturile Mării Mediterane. Primele colecţiuni de uzuri au fost acelea din porturile maritime. De la început navigaţiunea se con- fundă cu comerțul: se nâvigă pentru a se face comerț, Din acest punct de vedere, istoric, codul nostru de comerţ se ocupă cu navigaţiunea şi prevede în art. _3_că toate actele „juridice referitoare la navigaţiune, sunt fapte _0- biective „de comerţ. 

25. — 30. Depozitele în magazine generale Sau în do-__. curi și antrepozite, indiferent de cauza pentru care se fac... "acaste depozite. — Magazinele generale “suni regierhen- tate, la noi :în ţară, prin legea dela 1831 şi prin regu- lamentele acestei legi. Antrepozitele sunt reglementate prin rezsulamentul din 1 Iulie 1905, referitor la antrepezitele ve- male, regulament făcut cu ocazia legii vamale din 1905. An- trepozitele şi magazinele generale sunt construcţii cate odată imense, în cari comercianții îşi depun mărturile lor, în special angrosiştii, importatorii şi exportatori. Aceste persoane, in loc de a-şi construi, sau  închiriă ma- gazii proprii, unde să păstreze mărturile, depozitează a- ceste mărfuri în magazinele generale sau, aşa cum se „Hiuinest în porturi, în docuri. Administrarea imagazinel: r Generale este încredințată uaor persoane de drept pu- blic sau de drept privat, după diferite sisteme. Câte odată administrarea o are Camera de Comerţ, alteori Statul însuşi, alteori Comuna. La noi administrarea antrepazi- ieior, o are direcţia generală a vămilor (cum sunt c2ie dela Brăila, Galaţi) ; administrarea docurilor o are ministe- ru! Imcrărilor publice prin direcţia căilor ferate. Magazinele generale prezintă acest avantaj, că se fu: niulte depozite în aceeaş clădire, se administrează în moz!
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mai economic mărfurile tuturor importatorilor şi exporta- 

tatorilor, că cu această ocazie se poate verifică calitatea 
şi cantitatea mărfurilor, că atâta timp cât mărturile stau în 
aceste magazine generale, nu se plăteşte nici o vamă, vama 
se plăteşte atunci când mărfurile ies din magazie, când 

se exportează sau când se vând. Pe lângă avantajele de 

ordin economic, cari derivă dintro administrare mai eco- 

nomicoasă, o păzire mai eficace, din dispensarea de vamă, 
până când mărîurile trec dela importator la comercianți, 

aceste depozite mai prezintă avantajul, că magazinele ge- 
nerale eliberează _o_recipisă şi o foaie de gaj, numită „pa- 
rant. Legea prevede, că este o faptă de comerţ nu numai 

faptul de_a depune 0. marfă în magazinele generale, dar 
şi toate operaţiunile, ce se încheie așupra _recipisei de 
depozit şi asupra varantului. 

  

Când se depune în magazinele generale o mariă, ad- 

ministraţia magazinului general eliberează deponentului, care 

este proprietar, sau persoanei autorizate printr'o procură 

specială, o recipisă, prin care se identifică maria, arătân- 

du-se calitatea şi cantitatea. Această recipisă constitue 

un titlu de proprietate. Cel care deţine recipisa, este pro- 

prietarul mărfei. Recipisa, — vom vedeă mai târziu, — 

face parte din titlurile de credit reprezentative, docu- 

mente, în cari se arată maria, iar proprietatea mărfei se 
trensteră prin trecerea documentului unei alte persoane. 

Dar odată cu această recipisă de depozit, care ser- 

veşte la dovedirea proprietăţii, se mai eliberează și o foaie 

de gaj, numită varant. Această foaie de gaj, numită varant, 

serveşte ca mai i târziu proprietarul mărfei să poată prin 

transmiterea ei, să gajeze marfa. Un neguţător, care a 

depozitat la Brăila sau Galaţi o cantitate mare de pos- 

tav, primeşte recipisa şi  varantul. El are nevoie 

de o sumă de bani, dar nu găseşte amatori ca să 

cumpere întreg stocul de mărfuri. Atunci el gajează marfa, 

care se găseşte antrepozitată şi-i dă celui care-l împrumută 

cu bani, nu recipisa, care dovedeşte proprietatea, ci îi 
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transmite numai varântul. El iă o sumă de 100.000 lei, scrie pe varant că a primit suma de 100.000 lei şi ad- notează în recipisă numele persoanei căreia i s'a. dat va- rântul. Şi atunci proprietatea se desface de gaj, astfel că o persoană poate să fie proprietară, acea care deţine recipisa şi alta să se găsească în posesiunea varantului, Cum ar îi un creditor gagist. Va să zică magazinele gene- rale servesc comercianților să-şi poată procură capital, cu gâranţia mărfurilor, aflate în aceste magazine generale, dat fiind încrederea ce o inspiră magazinele generale. Dacă proprietarul recipisei nu vine la creditorul gagist, la posesorul Varantului, să plătească, posesorul varantului are dreptul să scoată în Vânzare - bunurile, — şi legea magazinelor ge- nerale prevede o procedură expeditivă, ca creditorul ga- gist să intre în posesiunea sumei. Insă dacă este plătit, creditorul gagist nu mai recurge la Vânzarea prin licitaţie publică, restitue varantul, iar persoana, care se va găsi şi. în posesiunea recipisei şi în posesiunea vărantului, va dis» « Pune cum va crede de cuviință cu acea martă. Evident, 
dar nu are varântul, pe recipisă este Scris că varantul se găseşte la alță persoană, la creditorul gagist şi marfa este gajată pentru suma de..... Cel ce Cumpără recipisa în ase- menea condițiuni, va plăti mai puţin, adică din valoarea mărtei va deduce creânța creditorului gagist, cum face ci- nevă, când Cumpără un imobil: deduce din valoarea imo- bilului, sarcina ipotecară, pe Care şi-o ia asupra sa. Am văzut a treia categorie de fapte obiective_de comerţ, pentru cari legea, nu cere îndeplinirea vreunei con- dițiuni: toate Operațiunile asupra recipisei şi varantului indiferent de cauza care a determinat pe părţi să închee operaţiunea. 

| 

26. — 40. Contractul de Zepori. — A patra operaţiune, socotită de cod. cozi. ca faptă obiectivă de comerţ, fără să ceară vre-o condiţiune, este contractul de report. 

+
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Reportul este un contract, care consistă într'o cumpărare 

pe bani gata; de titluri de credit de stat, sau alte titluri 
de „credit circulând în „comerţ (acţiuni, obligaţiuni de so- 

cietăţi comerciale), şi în acelaş timp_cel_care cumpără le 

  

  

revinde persoanei, dela care a cumpărat. Insă vânzarea 

poariă nu asupra exact aceloraşi titluri de credit, ci a unor 

titluri de acelaş fel. De ex., dacă sau cumpărat acţiuni „Steaua 

Română”, nu este nevoie să se revândă acţiuni „Steaua Ro- 

mână”, cu acelaş număr, de ex. sa cumpărat acţiunea Nr. 

3402 şi 3403 nu e nevoie să se revândă tot acţiunile Nr. 

3402, 3403. Dacă ai cumpărat 10 acțiuni, este destul să 

revinzi tot 10 acţiuni, predabile lao anumită dată, indi- 

ferent de seria lor. Prin urmare, am puteă. spune că con- 

traciul de report. este contopirea a 2 operaţiuni de cum- 

părare şi vânzare. lată un exemplu; pentruca să înţele- 

gem mai bine contractul de “1epâri, natura lui şi ceeace 

se urmăreşte prin încheierea contractului de report: o per- 

soană se află în posesiunea a 100 acţiuni Banca Na- 

țională şi are nevoie de bani. El nu vreă să se des- 

partă definitiv de acţiunile sale. Atunci el găseşte o bancă 

sau o persoană, care se ocupă cu operaţiuni de bursă. 

Acea persoană este dispusă să-i deă suma-de bani, dar 

vreă să aibă o garanţie, chiar acţiunile Băncii Naţionale. 

Sar putea ca aceste acţiuni să le primească în gaj, dar 

cel ce are suma disponibilă preferă să fie proprietarul lor. 

Atunci se recurge la contractul de report: Proprietarul acţiu- 

nilor Băncii Naţionale le vinde capitalistului pe preţul, 

de ex. 12.000 lei bucata; i le predă şi primeşte banii. Vasâ- 

zică capitalistul cumpără nişte titluri de credii circulând în 

comerţ, pe bani gata. Dar in acelaş timp el spune celui 

ce se împrumută: îţi revând 100 acţiuni Banca Naţională, 

pe preţul de 13.000 lei, cu termen la 1 Martie 1929. Cel 

ce a imprumutat banii, poate să se folosească cum crede 

de acţiuni, poate să le vândă, să le deă în gaj, nu este 

obligat să restitue exact aceleaş acţiuni, cu acelaş număr, 

este destul să restituie 100 acţiuni Banca Naţională la !
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Martie 1929. EI a dat 12.009 lei pe acţiune şi urmează 
să primească 13.000 lei. Diferenţa este câştigul celui ce 
a împrumutat, este ceeace se numeşte report. Se poate: 
întâmplă ca cel ce a dat banii să fi vândut între timp acţiunile 
pe un preţ mai mare, 12.500. El la 1 Martie trebuie să 
deă înapoi 100 acţiuni. Se poate întâmplă ca la 1 Martie 
acţiunile să scadă şi să le cumpere cu -11000 lei bucata, 
Deci să câştige. Dar se poate întâmpla ca acţiunile să se urce | 
şi capitalistul să fie nevoit să le cumpere cu 170009 lei, şi pri- 
meşte numai 13000. Acesta este riscul reportului. La report 
se speculează; unii joacă a la hausse, alţii joacă ă la baisse; 
unii speră că acţiunile se vor ridica şi speculează în con» 
secinţă, alţii cred că acţiunile vor scădea şi speculează şi 
ei la rândul lor. Ne vom ocupa mai târziu mai în detaliu 
despre contractul de report. Veţi reţine numai definiţiunea 
şi veţi vedea că acest contract serveşte Ia încurajarea 
creditului, dar poate să servească une cri numai li un 
joc de noroc. 

Aceste 4 fapte obiective de comerţ, enumerate până 
acum, sunt fapte de comerţ, peatru cari legea nu cere nici 
o condițiune, nu cere să analizăm cauza pentru care s'au 
încheiat aceste operaţiuni. Cineva este destul să săvârşească 
vre-un act din aceste categorii, pentru orice cauză, şi va 
îi supus codului de comerţ în tot ce priveşte acel act. 

$ 7. A doua grupă: Fapte declarate comerciale, 
acă întrunesc anumite condițiuni. 

znurerareere 

27. — 10. Cumpărarea. Intențiunea de a revinde sau de 2 închiriă, are pentru a îi în aci obicetiv de comerţ, trebuie încheiată cu intenţiunea ca obiectul Curn= părat să fie revândut său cel puţin — atunci când natura obiectului permite — să fie închiriat, fie în starea în care a fost cumpărat acel bun („fie în natură”, cum spune c5- dul comercial), fie după ce s2 va îi lucraț sau pus în lucru.
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Intenţiunea de revindere (sau de închiriere), adică 
intenţiunea de speculare, îace ca un act juridic, ce-l în- 
tâinim în dreptul civil, să primească coloratura comercială. 
De altfel, cumpărarea cu intenţiunea de a revinde, con- 

stitue actul prin esenţă comercial. Activitatea propriu zis 

comercială, consistă din operaţiuni de cumpărări şi vân- 

Zări, din procurări de mărfuri dela producători spre a le 
vinde consumatorilor. 

Cumpărarea comercială are ca obiect, după codul no- 

stru de comerţ: 

a) produsele solului — producte —-, cari servesc ca 

alimente oamenilor şi animalelor ; 

b) titlurile _de_ credit circulând în comerţ, adică do- 
cumente necesare pentru exercitarea drepturilor încoroprate 

în ele: obligaţiuni ale Statului, judeţelor, comunelor, cre- 

ditelor funciare, acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor pe 

acţiuni, etc. 

Este o cestiune de fapt dacă un anume titlu de credit 
circulă sau nu în comerţ. Se poate ca un titlu de credit 

să nu fie cotat la bursă şi totuşi să circule în comerţ. 

c) mărturi, adică celelalte bunuri economice mobile, 
cari pot îi cumpărate spre a le revinde, şi cari nu sunt 

producte nici titluri de c:edit circulând în comerţ. 

Inţelesul economic al cuvântului: „rarfă” cuprinde şi - 

productele, precum şi titlurile de credit. Prin mariă înțe- 

legem orice bun ecnomic mobil, destinat schimbului... Şi 

deaceea cu drept sa zis că cumpărarea comercială este 
“orice cumpărare de mărfuri cu intenţiunea de a le revinde. 

Cumpărarea comercială. nu poate purtă asupra unui 
imobil. Cumpărarea de imobile cu intenţiunea de a le 
Cit — 

vinde sau închiriă — intenţiune de speculațiune — este un 

act civil. 
tt apei . = . . 

Legiuitorul român a enumerat ce bunuri pot formă 

obiectul unei cumpărări comerciale. El nu a reprodus dispo- 
Ziţiunea din art. 3 al codului de comerţ italian, după: care 

sunt acțe comerciale şi cumpărările şi revânzările de bu-
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nuri imobile, când au fost făcute cu scop de speculaţiune 
comercială. 

Dacă ştim ce obiect poate să aibă o cumpărare co- 

mercială şi că deosebirea între o cumpărare civilă şi una 

comercială stă în intenţiunea de a revinde sau de a în- 

chiriă, trebuie să mai arătăm cari sunt condiţiunile de în- 

deplinit ale acestei intenţiuni. 

Intenţiunea de revindere sau de închiriere trebuie: 

ps este i chiar momentul cumpărării. Ia momentul, 
cân curapăr, trebuie să am intențiunea de a revinde. Dacă 
am cumpărat un lucru pentru uzul meu şi numai după ce 
l-am cumpărat, mi-a venit ideea de a-l vinde, cumpă- 
rarea nu este un act de comerţ, căci ea nu a fost săvârșită 
cu gândul de speculațiune; 

b)-să_f fie principală, nu accesorie. Trebuie ca în ce 
priveşte obiectul ce-l cumpăr, să am intenţiunea să-l re- 
vând, să-l speculez. Intenţiunea de speculare trebuie să 
cadă în principal asupra bunului cumpărat. Cu alte cuvinte, 
putem spune, că obiectul trebuie cumpărat, socotindu-l ca 
ca o mariă. Intenţiunea de a revinde nu este principală, 
dacă eu, viticultor, cumpăr sticle, în cari să-mi vind vinul. 
Cumpărarea de sticle va îi comercială, când eu le voi 
cumpără spre a le revinde. goale: atunci intenţiunea de a 

-revinde poartă în principal asupra sticlelor; în cazul sti- 
clelor pentru podgorean, există o intenţiune de . vânzare, 
dar accescrie: intenţiunea principală poartă asupra vinului 
dia propia vie, vânzare ce nu constitue un act de comerţ ; 

c)-să fie manifestată, adică intenţiunea de a revinde 
să poată îi cunoscută de toate părțile contractante. Dacă 
cineva cumpără un obiect şi ține secret faţă de contractantele 
lui intenţiunea, ce o are de a revinde acel: obiect; el nu 
poate pretinde că actul este comercial, au poate purtă per- 
soana, care i-a vândut bunul, înaintea instanțelor comerciale 
şi nu-i poate aplică nici celelalţe dispoziţiuni ale co- 
dului de comerţ în materie de obligaţiuni. | 

Intenţiunea de a revinde sau închiriă, poate rezultă
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din declaraţiunile cumpărătorului în cursul tratativelor, din 
cuprinsul actului cât şi în mod implicit. Aşă, dacă cum- 
păr 5 vagoane cu bumbac, nu mai trebuie să spun, că 
cumpăr -cu intenţiunea de a revinde. Dacă cel care cumpără 
măriuri este un negustor, de prisos să declare că cumpără 
spre a revinde. 

Când legea cere intenţiunea de revindere în momentul 

cumpărării, înţelege că o cumpărare comercială implică 

ideea de speculaţiune, de câştig, deaceea nu ne putem 

uni cu părerea profesorului Vivante (Vol. I, ed. 5-a, n. 38), 

care susţine, că este o cumpărare comercială şi atunci când 

cel ce cumpără are intenţiunea de a revinde cu preţul de 

cost (ex. Statul în caz de foxamete). 

Cumpărarea este enumerată în art. 3 ca acea operaţiune 

eminamente comercială, deci nu ca act tilantropic! Se poate 

însă ca .cel ce cumpără să aibă intenţiunea de a revinde 
sub cost spre a lovi în concurenţă; dar şi în acest caz, 

ideea de speculațiune, de câştig prezidă în momentul con- 

tractării, căci după înfrângerea concurenţei, câştigul este 

mai asigurat ca oricând. 

28. — 20. Vânzare comercială. — Vânzarea este co- 

mercială, atunci. când obiectul, ce se vinde a fost cumpărat 

cu intenţiunea de revânzare. Vânzarea comercială este rea- - 

lizarea „ intenţiunii avute în momentul cumpărării. Mai pu- 

tem spune, că vânzarea este comercială, când ea a fost 

precedată de o cumpărare comercială. Ea are ca obiect: 
producte, măriuri, titluri de credit circulând în comerţ, 

întocmai caşi cumpărarea comercială.. 
La fel cu vânzarea este tratată închirierea precedată 

de o cumpărare comercială. Exemplu: cumpăr o maşină 

de treerat pentru a o închiriă locuitorilor dintr'o anumită 

comună. Este un act comercial cumpărarea maşinei, dar 
e comerciâlă şi închirierea ce urmează acestei cumpărări.
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29. — 30. Alte dobândiri cu titlu onercs cu intențiunea 

de a vinde sau închiria. — Deşi legea vorbeşte numai de 

cumpărarea cu intențiunea de a revinde sau închiriă, aceeaşi 

rațiune ne face să spunem, că este un act de: comerţ: 
orice dobândire cu titlu oneros (exemplu: primirea în 
plată a unui bun mobiliar) cu intenţiunea de a-l revinde 
sau a-l închiriă; precum şi închirierea făcută cu 
intenţiunea de a subiînchiriă. Deasemenea, este un act o- 
biectiv de comerţ, când în loc de cumpărare, avem ua 
contract de schimb, şi când cel ce primeşte lucrul în 
schimb, are intenţiunea de a vinde sau închiriă acel bun. 

30. — 40. Acte și fapte juridice făcând parte din anu- 
mite întreprinderi. — Codul de comerţ în art. 3 enumeră o 
serie de acte şi fapte juridice socotite comerciale, pentru 
motivul că fac parte dintro organizaţie economică, de- 
numită întreprindere. 

Caşi cuvântul „comerț”, cuvântul „întreprindere” are 
un înţelees economic şi un înţeles juridic. Din punct de 
vedere al economiei naţionale, prin întreprindere înţelegem 
un organism economic, în fruntea căreia se atlă o persoană, 
numită întreprinzător, care combină forţele naturii cu ca- 
pitalul şi munca proprie şi a altora în scop de a .pro- 
duce bunuri economice. Intreprriaderea poate fi industrială, 
dar şi comercială, deoarece şi comerțul este o activitate 
productivă, întrucât el măreşte utilitatea — valoarea -- 
lucrutilor. A produce nu însemnează a creia ceva din ni- 
mic, ci a mări utilitatea lucrurilor prin activitatea ome- 
nească. Din această cauză, activitatea comercianților — în 
înţeles economic de mijlocitori între industriaşi extractivi 
şi manufacturieri de o parte şi între consumatori de altă 
parte — este productivă. 

Rolul întreprinzătorului în economia națională este de 
a-şi procură dela alţii, în totalitate sau numai în parte, 
factorii necesari producţiunii; de a combiaă de aşi fel 
aceşti factori, încât el să obţină un cât mai mare profit.
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   Prin „întreprindere em în dreptul comercial 

ui Organism economic, uia se găseşte 

întreprinzătorul, al cărui risc consistă în | Combinăreă "celor 3 
rain inter pr meiaa, 

factori ai producţiunii, de care ei dispune sau pe cari 

şi-i | procură dela alţii; însă uneori riscul Tui “consistă. în 

punerea în “joc_ a “capitalului său sau a. "altora; altecri 

numai a muncii sale sau şi a altora; iar alte dăţi în pu 

nerea în joc a capitalului şi a muncii proprii ori pre» 
curate dela alţii. Ne vom convinge de acest lucru, când 

vom vorbi de fiecare întreprindere în parte. 

. Când legiuitorul ne spune că sunt fapte de comerţ 

obiective anume întreprinderi, însemnează că toate actele 

şi iaptele juridice, săvârşite de întreprinzător în exer- 

citarea întreprinderii sale, au caracterul comercial. Intre- 
prinderea dă naştere la ui complex de acte şi fapte ju- 

ridice: declarări unilaterale de voinţă, contracte, quasi-con- 

trecte, quasi-delicte. Toate aceste acte şi fapte, sunt so- 

cotite acte şi fapte de comerţ obiective. 

Să vedem, cari întreprinderi sunt comerciale după co- 

dul de comerţ român. 

31.— 40. a. /ntreprinderile de. construcțiuni. (art. 3. 

No. 8). — Sunt comerciale toate actele juridice şi faptele 

juridice derivând dintro întreprindere, care are drept obiect 

construcţiuni de edificii publice şi private, de săpătuii, 

cânaluri, căi de comunicaţii, tuneluri, etc. Intrun cuvânt, 

ori de câte ori vom aveă organizare economică şi technică 

pentru a face lucrări asupra imobilelor, vom spune că ne 

găsim în îaţa unei întreprinderi de construcţiuni; indi- 

ferent dacă întreprinzătorul procură sau nu materiale:e; 
indiferent dacă întreprinderea are drept obiect una sau 

mai multe construcțiuni. 

Codul de comerţ italian din 1865, cerea ca întreprin- 

zătorul să procure chiar el materialele, fără de care nu 

se puteă vorbi de întreprindere cu caracter comercial. Pen- 

tru a învederă în ce spirit a redectat textul noul legiuitor
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italian din 1882, când a eliminat condiţiunea ca între- 

prinzătorul să procure materialele, este destul să repro- 
ducem observaţiunea făcută de către Camera de comerţ 

din Parma: 

„Întreprinderile de fabricaţiuni 1) şi construcţiuni cer 
uneori din partea întreprinzătorului procurarea materialelor; 

dar alteori nu e nevoie de acest element, atunci când, spre 
exemplu, este vorba de a construi obstacole sau drumuri, 

de săpături, de tăieri de canaluri, şi altele asemenea; 

aceasta nu însemnează însă, că ar îi mai puţin comercială na- 
tura întreprinderii, care se desfăşoară prin riscare de capita- 
Iuri, prin întrebuinţarea în proporţiuni mai mari sau mai mici a 

muncii altora, în scop de a câştigă asupra diferenţelor de 
preţuri şi prin folosirea cunoştinţelor proprii şi a acti- 

vităţii proprii, precum şi a activităţii altora” 2). 
Prin urmare, la o întreprindere de construcţiuni, pu- 

tem aveă pe întreprinzător furnizând el materialele şi 
riscând capitaluri, prin comibnarea acelor materiale cu munca 
celor ce vin cu braţele, cu munca şi priceperea proprie. 
Dar putem aveă un întreprinzător, care, primind mate- 
rialele dela persoana pentru care se construeşte, speculează 
asupra salariilor muncitorilor întrebuințând capital, pri- 
cepere şi activitate proprie. 

Sunt acte de comerţ obiective toate operaţiunile îi- 
cheiate de întreprinzător: contractele încheiate cu proprie- 
tarul fondului; cu furnitorii de capitaluri, cu furnitorii de 
materiale, cu lucrătorii şi oamenii technici, etc. Fapte de 
comerţ obiective sunt şi celelalte obligaţiuni ce nasc cu 
ocaziunea întreprinderii, cum sunt obligaţiunile isvorite din 

i) Codul italian vorbeşte în ari. 3, No. 1, de „întreprin-. 
deri de fabricaţiuni şi construcţiuni”, pe când legiuitorul român 
prevede în ari. 3, No. 8, întreprinderile de construcțiuni; iar 
la No. 9, intreprinderile de fabrici, de manufactură şi im- 
primerie. 

2) Bolajjio, Codice di Comercio Commentato, ed. 5-a, vol. 
1, n. 49.
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quasi-delicte (exemplu: accidente datorite culpei întreprin- 

zătorului). 

32. —140. b. /ntreprinderile de fabrici, de manujactură 

„Şi imprimerie (art. 3. Nr. 9). — Dreptul comercial şi-a 

întins domeniul, cuprinzând şi activitatea industrială. Pro- 
ducţiunea, care constă din transtormarea materiilor prime 

prin întrebuinţarea maşinelor şi braţele muncitorilor, este 

guvernată de codul de comerţ. Această activitate indus- 

trială este împărţită în: întreprinderi de fabrici, în cari 

prevalează maşinele, instalaţiunile technice; întreprinderi dz. 

manufactură, în cari prevalează munca celor salariaţi; în- 

treprinderi de imprimerie, în cari maşinile şi camenii sunt 

întrebuinţaţi pentru a tipări lucrări de ştiinţe, de literatură 

sau de artă, cu scopul de a le împrăştiă apoi în public. 

Sunt acte obiective de comerţ: toate actele prin care 

întreprinzătorul îşi procură materiile prime; toate actele 

prin care el îşi procură capitalul necesar; toate actele 

prin care întreprinzătorul își asigură colaborarea munci- 

torilor şi a technicienilor; toate actele prin care se plasează 

produsele întreprinderii ; tcate obligaţiunile isvorite din 

quasi-delictele legate cu întreprinderea, etc. Intr'un cu- 

vânt, sunt fapte obiective de comerţ toate actele şi faptele 

juridice, ce nasc din exploatarea întreprinderilor de ta- 

brici, de manufactură şi imprimerie. Ei 
Intreprrinderile agricole nu sunt cuprinse între între- 

prinderile comerciale; dar dacă pe un fond agricol se 
întemeiază o întreprindere manufacturieră sau o fabrică, 
cum ar fi o îabrică de zahăr, o fabrică de spirt, care să 

aibă o crganizare proprie, cu un scop economic propriu, 

fără să se limiteze în â desface produsele solului unui 

proprietar, acea întreprindere este comercială. 

33, —P. C) Intreprinderile. de editură. (art 3. No.
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a) Raporturi dintre editor şi autorii operelor. Aci avem 
contractul de editură, care este o convenţiune bilaterală 

prin care o parte se obligă să predeă celeilalte părţi o 
operă spre a îi trasă în mai multe exemplare şi apii 
răspândită; iar cealaltă parte se obligă să tragă în mai 
multe exemplare şi să răspândească opera, în numele său 
şi pe socoteala sa. Opera poate fi o scriere, o lucrare 
muzicală sau un tablou artistic. 1). 

Editorul poate încheiă cu autorul un contract de comi- 
sion de editură, care se deosebeşte de contractul de editură, 
prin aceia că editorul de data aceasta lucrează în numele 
său, dar pe socoteala autorului. | 

In tine, editorul poate conveni cu autorul la o aso- 
ciaţie de editură, în viriutea căreia editorul lucrează în nu- 
mele său, dar pe socoteala amândorora (a autorului şi 
a editorului). 

In Germania se socoteşte ca o faptă de comerţ fuu- 
damentală şi atunci când editorul este în acelaş timp şi 
autorul, ia dacă editarea propriilor sale opere se exer- 
cită ca o profesiune (gewerbmăssig), în acest caz, au- 
torul-editor este un comerciant. 2). 

In dreptul românesc, dacă un autor ar formă o între- 
prindere din editarea proprielor sale opere, vom soune 
că îace operaţiuni comerciale, şi că «e comerciant; căci 
legea nu cere altceva decât o întreprindere de editură, 
adică nu are în vedere o editură izolată şi poate fără 
intenţie de câştig, dar reglementează ca comercială, ori 
de câte ori editarea se exercită sub forma de întreprindere. 

Credem că e o cestiune de fapt, când autorul ce-şi 
editează singur opera sa, face un act izolat de editură sau 
dia contră are o organizaţie economică în vederea unui 
câştig. 

  

1) A se vedea: Cosack, Lehrbuch, 1922, p. 307:: Riezler, 
în Ehrenberg  Handbuh Leipzig, 1915, vol. V, 2, pag. 1 şi 
urm.; Staub, 1921, $ 1, n. 78. 

2) -A se vedea autorii mai sus citați.
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Prof. Vivante este de părere că autorul nu face act. 

de comerţ când îşi editează opera sa. Şi din modul cum 

d-sa se exprimă, ar rezultă că niciodată un autor nu 

ar puteă fi socotiti că poate organiză economiceşte o în- 

treprindere de editarea operilor sale, căci „autorul nu face. 

un act de intermediar între producători şi consumatori. !). 

Această concepţiune a întreprinderii, din punct de 

vedere al art. 3 cod. com., este greşită. Noi am arătat 

mai sus că este o întreprindere în sensul codului comercial, 

ori de câte ori avem o organizaţiune economică în care, 

în vederea împărtăşirii unui câştig, se riscă sau numai 

munca; sau numai capital, sau şi muncă şi capitalul. La 

întreprinderile de editură, organizația economică. are ca 

scop a pune la dispoziția publicului operile tipărite, pro- 

dusele geniului uman. 
Tot după aceleaşi criterii ne vom conduce şi în cazul 

editării unui ziar, atunci când proprietarul lui este acela 

care îl editează: dacă editarea iă caracterul de întreprindere, 

avem o faptă de comerţ. 

De obicein se spune că publicaţiunea unui ziar nu 

are catacter comercial, atunci când proprietarul se ser- 

veşte de această publicaţiune spre a răspândi cunoştinţele 

proprii despre ştiinţă, artă, religie, etc. Când însă publi- 

caţiunea iă proporţiile unei întreprinderi comerciale: cu 

colaboratori împărţiţi în specialităţi, capital străin, maşini, 

etc.; atunci avem un fapt de comerţ.?). 

b) Raporturile dintre editor şi imprimerii, în scop de 

a trage în mai multe exemplare opera; 

c) Raporturile de drept născute din răspândirea exem- 

1) Vivante, n. 12. In acelaş sens: Navarrini, Tirattato elem. 

I, n. 43; Thalier, Trait6 6l6m., n. 22. Conira, Montessori, Il 

corcetto di impresa negli aţti di commerrcio, dell arţ. 3 c. com., 

în Riv. di dir. commer. 1912, I[, p. 428; De Gregorio, Natura 

giuridica del contrattodi edizione, în Riv. di dirr. comm. 1910, 

I, p. 970. 

2) Conf. Vivante, ed. 5-a n. 72, cu jurisprudenţe citate. 

4
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plarelor imprimate (raporturi cu librarii, cu agenţiile de 
publicitate, cu comisionarii, etc.). 

La o editură, poate lipsi primele raporturi de drept: 
cu autorii; de ex.: operile intrate în domeniul public; saw 
“poate lipsi raporturile cu imprimeriile, de ex.: editorul 
are şi tipografie; în fine, editorul poate singur răspândi 
publicaţiile prin mijlocirea propriilor sale librării. De multe 
ori, editorii au tipografii şi librării. 

34. — 40. d) Întreprinderile de librărie (art. 3. No. 
10). — Aci intră toate operaţiunile” negoţului cu cărţile.. 
Librarul care cumpără spre a revinde cărţile, face fapte 
de comerţ şi potrivit art. 3 No. 1 şi 2; librarul care vinde. 
cărţile în socoteala editorului oprind un comision, face fapte 
de comerţ şi potrivit art. 3 N. 7, însă în art. 3 No. 10, 
legiuitorul are în vedere toate operaţiunile, tot ce se referă. 
la întreaga întreprindere de librărie. 

Nu numai librarul face fapte de comerţ, dar şi aa-: 
tiquarul, căci şi el cumpără spre a revinde; nu îndeplinesc 
aceiași funcţiune cercurile de lectură. Dar aceia, cari nu. 
ar vinde cărţile ci le-ar dă în împrumut? Vom decide că 
îac fapte de comerţ, dacă cumpărarea cărţilor a făcut 
cu intenţiunea de a le dă cu chirie. (art. 3 No. 2). 

35. — 40, e) Întreprinderile de vânzarea obiectelor de: artă (art. 3. No. 10). — La librărie, librarul vinde pro- dusul intelectual al altuia: cartea; la comerțul de obiecte de artă, art. 3, No. 10 cere ca un altul decât artistul să vândă produsele artei sale. 
Intreprinderea de vânzarea obiectelor de artă, nu fi- gurează în enumerarea articolului 3 din codul de comerţ italian. Ea a fost luată de legiuitorul român din $ 272 al codului de comerţ german din 1861, care vorbea de „Operaţiuni ale comerţului de cărţi sau ale comerţului de: obiecte de artâ”..
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36.— 40. î) Intreprinderile de transporturi de per- 

soane sau de lucruri pe apă sau pe uscat. (Art. 3, No. 

13). —  Intreprinderile de acest fel, sunt fapte obiective 

de comerţ, chiar dacă sunt exploatate de Stat, judeţ şi 

comună. Bineînţeles, că Statul, judeţul şi c:muna au 

devin comercianţi, totuşi faptele lor de natură comercială 

sunt supuse codului comercial. 

Se discută dacă serviciul poştelor, telefoanelor şi tele- 

-gramelor este de natură comercială. 

Credem că în intenţiunea legiuitorului, nu a fost să deă 

caracter comercial unui serviciu care este condus numai de 

Stat şi care are drept obiect transportarea nu a lucrurilor, 

ci a corespondenţei fără intenţiune de speculă. Legea a 

a avut în vedere transporturile de persoane sau de lucruri, 

deoarece aceste transporturi pot fi exploatate de indivizi, 

de societăţi şi de persoane morale. Dar poşta neputând-o, 

după sistemul din toate statele, conduce decât Statul, soco- 

tim că am merge mai departe de rostul n. 13 al art. 3, 

dacă am zice că e o faptă de comerţ. 

Şi pentru că serviciul poştal nu este condus negusto- 

reşte, nu este faptă comercială aici transportarea micilor 

pachete, ce în mod accesoriu efectuiază acest serviciu de 

stat. 1). . 

Intreprinderile. de transport sunt fapte de comerţ, fie 

că transportul se face pe uscat, pe mare sau pe alte ape 

(fluvii, lacuri). 

Instanţa de fond este suverană a apreciă când tran- 

sportul este executat de un simplu hamal sau muacitor, 

(căruțaş, camionar, etc.), şi când de o întreprindere. Dacă 

transportul e făcut de un muncitor, avem în acest caz, 

o locaţiune de muncă; dacă e făcut de o înțreprindere, nu- 

mai atunci este de natură comercială. 

Aplicând principiile enunțate mai sus şi anume că în- 

1) Conform: Vivante, ed. 5-a, n. 83; Francii, n. 58 ; contra, 

Bolaffio, Codice di commercio, ed. 5-a, n. 63.
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treprinderile de transport sunt comerciale, chiar dacă aparțin 
Statului, fără ca prin aceasta Statul să devie comerciant, 
Inalta Curte de Casaţie, S. 1, prin deciziunea din 10 Noem- 
brie 1922 (Curierul Judiciar, 1922, p. 712), a decis că 
legea din 14 Aprilie 1922, atunci când fixează un spor 
de 5 ori chiria pentru prăvălii, nu se aplică şi Direc-- 
țiunii C. F. R. pentru biurourile sale în imobilele luaţe cu 
chirie, deoarece „Direcţiunea Generală C.F.R. fiind o 
instituţiune de Stat, menită a satisface trebuinţe generale, 
indiferent de caracterul comercial al contractului de trans- 
port — ea nu poate fi considerată că face parte dintre co- 
mercianţii şi industriaşii pe care i-a avut în vedere legea 
în discuţiune, când a vorbit de prăvălii şi cărora, ţinându-se 
seamă de câştigurile mari ce realizează, le-a i:npus plata 
unei chirii mai mari, — aceia care ar reprezentă de cinci 
ori chiria din 1916”, 

31. — 40. 9) Intreprinderile de spectacole publice. (Art. 
3, No. 6). — Intreprinzătorul — impresarul — de specta- 
cole publice, speculează pe de o parte asupra curiozității 
publicului —  procurându-i distracţiuni —, iar pe de altă 
parte speculează asupra muncii şi abilității altora (a ar- 
tiştilor în deosebi). EI este un intermediar între artişti şi public. 1). o 

Actele întreprinderii sunt variate. Unele tind la pre- paărarea spectacolului: contractele cu autorii, cu artiştii, cu agenţiile de publicitate; altele tind la adunarea mij- loacelor financiare şi încasarea publicului: contracte de subvenţiuni, de abonamente, etc. 2). 
Intreprinzătorii de spectacole publice pot fi chiar ar-. tiştii. Şi în acest caz întreprinderea este de natură co- mercială, deoarece avem o organizare economică, unde se: riscă capital şi muncă. 

1) Navarrini, ed. 2-a, Nr. 59, 
) Vivante, ed. 5-a n. 71,
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38. — 40. h) Intreprinderile de comisioane, agenții şi 

ojiciuri de afaceri. (art. 3 n. 1). — Şi aici legiuitorul nu a 

privit distinct un fapt, adică un singur act de comision, sau 

de mijlocire, ci o organizaţie economică având de scop 

înlesnirea transacţiunilor prin intermediul unui întrepria- 

zător: comisionar, agent, oficiu de afaceri. 

Este indiferent dacă transacţiunile făcute, prin inter- 

mediul întreprinzătorului sunt de natură civilă sau co- 

mercială: ori de câte ori este o afacere de comision, agen- 

ţie, încheiată de o întreprindere de comision sau agenţie, 

are caracterul comercial, chiar dacă se referă la afaceri 

civile, legea preocupându-se numai dacă avem 0 între- 

prindere. Cu totul altfel este atunci când lipseşte înire- 

prindere şi avem o mijlocire izolată sau un comision izolat: 

atunci mijlocirea (samsaria) sau comisionul, va fi comer- 

cial, dacă se referă la o faptă comercială. 1). 

Intreprinderea de comisioane are de scop tratarea aiîa- 

cerilor pe contul comitentului, dar pe numele comisiona- 

rului. Chiar şi o singură afacere de comision este c-- 

mercială dacă iratarea se face pentru o faptă de comerţ 

(art. 405 c. com.).- 

In ce priveşte agenţiile şi oficiurile de ataceri (ofji- 

cina contraciuum), legea nu ne dă o noţiune precisă şi a 

lăsat ca practica să arate când ne găsim în fața unor 

întreprinderi de acest soi. 

In general, caracteristica acestor întreprinderi este că 

înlesnesc încheerea de convenţiuni sau chiar numai pro- 

curarea de informaţiuni?), sau capitaluri (finanţarea îni- 

treprinderilor industriale), Convenţiunile pot fi extrem de 

variate: asigurări; împrumuturi; vânzări de case, moşii, 

închirieri de apartamente; afişajuri, etc. 

Credem că şi întrreprinderile de comisi-ane, agenţii 

şi oficiuri de afaceri, spre a fi comerciale, trebuiesc să 

1) Vezi Vivante, ed. 5-a n. 82; Franchi, p. 118. 

2) A se vedea: Di Nicola, Le agenzie dinformazioni commer- 

ciali e la loro responsabilită civile, in Riv. di dir. comm. 1904, 1, 345.
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se execute în scop de câștig, indiferent unde merge acel 
câştig. 1), 

39. — 40. i) Întreprinderile de furnituri. — In acest tel de afaceri, întreprinzătorul se obligă, ca pe un prej 
mai dinainte fixat, să presteze servicii sau să predeă 
obiecte mobile în plină proprietate sau numai în folosinţă, la termene determinate, de obicei periadice. 

Peniru ca îfurnitura să fie iaptă de comerţ, se care: a) o întreprindere; b) obligaţia de a prestă servicii sau a predă obiecte mobile în plină proprietate sau folosinţă; c/ la termene diferite, sau în mod periodic. Dacă predarea se face la un singur termen, nu e furnitură, ci vânzare. Este neapărat nevoie să existe O_curgere de vreme între încheerea contractului şi fixarea” preţului şi între prestarea serviciilor şi a lucrurilor, cari prestări, cum am spus, să se facă la diferite date. 
Astfel, când cinevă işi iă angajamentul către admiai- Straţia unei fabrici de a procură alimente lucrătorilor, în mod periodic, la termene fixate şi pe un prej mai dinainte determinat, acest angajament este o adevăraţă întreprin- dere de furnituri, pe care codul comercial o consideră ca îapt de comerţ; şi sa tecis că, în caz de jude- cată, termenul de apel cată a fi ca]culat contorm art. 904 cod. com., chiar dacă prima instanță a fost Tribu nalul civil. — Apel Galaţi, S. 11, 14 Iunie 1901, Dreptul, 1901, pag. 779. 
40. — 40. j) Operațiuni de bancă și Schimb. — Banca este o întreprindere comercială, care adună capitaluri pen- tru a le distribui în mod sistematic prin Operaţiuni de credit. Ea îşi procură capitaluri prin diferite operaţiuni pasive şi distribuie capitalurile clienţilor, prin operaţiuni active 2). 

Nu există o noţiune fixă, invariabilă a operaţiunilor 

1) Contra : Pivante ed. 5-a n, 82; însă conform : Franchi, p. 114-120. 2) Vivante, ed. 5-a n. 53,
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de bancă. Dacă o operaţiune este sau nu, de bancă, de- 

pinde de evoluţiunea economică dela. un moment dat, la 

care au ajuns băncile!). Ca principiu, putem spune că, 

sunt fapte de comerţ, toate operaţiunile active (împrumut 

pe credit personal, pe gaj de titluri, de mărfuri, sconi, 

onorări de giruri, etc.), şi pasive (scontarea portotoliu- 

lui, depozitele de diverse feluri, operaţiuni de emisiuni 

şi plasări de acţiuni, etc.). 

Operațiunile ce obicinuii sunt făcute de o bancă, pst 

fi făcute şi de persoane ce nu sunt bancheri? Vivante, 

crede că da; noi socotim că legiuitorul nu a voit acesi 

luciu, când a zis „operaţiuni de bancă”, ci a voit să 

deă calitatea de fapte de comerţ, tocmai ţinând seama că 

băncile sunt intermediari între capitalişti şi cei cari au 

nevoie de capitaluri; deci raţiunea legii stă tocmai în 

existența unei întreprinderi, care exercită anume opera- 

ţiuni. O operaţiune este sau nu de bancă, după cum este 

exercitată sau nu de o întreprindere bancară. Un împru- 

mut poate îi faptă de comerţ, dacă este acordat de o 

bancă, şi faptă civilă, dacă este acordat de o persoană 

ce izolat dă cu împrumut. 2). 

Legiuitorul român sa inspirat nu numai dela c-dul 

itelian, dar şi dela art. 272 codul cel vechi german, azi 

încă în vigoare în Austria, care la No. 2 prevede pe 

lângă operaţiunile bancherilor şi pe cele de schimb: „die 

Bankier-und Geldwechselgschătte”. 

41.— 40. k) Asigurările (art. 3. n. 17, 18). — In 

enumerarea pe care legea o face în art. 3, se prevăd şi 

asigurările chiar mutuale în contra daunelor şi asupra 

vieţii. Legiuitorul a ţinut să arate anume că sunt îapte 

de comerţ şi asigurările chiar mutuale contra riscurilor na- 

vigaţiunii (n. 18). 

1) Szaub-Pisko, art. 272 Ş 8. 
2) In acest sens: Arcangeli, Riv. di dir. comm., 1904, I, p. 38, 

Este explicit codul comercial austriac, art. 272; codul german. 

art. 1 şi 343: cod. ungar, 259.
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Asigurările au de scop ca adunând sume importante, 
însă prin contribuţiuni mici dela multe persoane, şi pe 
ua teritoriu întins, să formeze un fond, din care să se 
despăgubească aceia cari ar fi sinistraţi sau să achite anu- 
mite sume, la determinate evenimente din viaţa persoanelor. 

Sumele plătite de către asiguraţi se numesc „prime. 
Asigurarea se zice că este mutuală, când asiguraţii 

se asociază spre a împărţi înțre ei anumite riscuri. De 
ex., în caz de incendiu, toţi asociaţii coniribuesc, într'o 
proporțiune mai dinainte fixată, spre a despăgubi pe to- 
varăşul sinistrat. 

Asigurările sunt sau contra daunelor, sau asupra vieţii. 
Asigurarea contra daunelor are ca sc>p, repararea 

pagubelor suferite din cauza unor anumite întâmplări (in- 
cendiu, grindină, etc.); asigurarea asupra vieţii nu are 
caracterul de despăgubire, ci are drept scop plata unei 
sume la împlinirea unor evenimente prevăzute din viaţa 
unui om: căsătoria, majoritatea, moartea, etc. 

De asigurare, ca fapt de comerţ, ne vom mai ocupă, 
cu ocaziunea ari. 6 cod. com. 

Este de reţinut că în vechiul cod comercial german, 
caşi în codul austriac (art. 271), sunt excluse dintre tap- 
tele de comerţ obiective, asigurările mutuale. 

In codul comercial ungar, care urmează de obiceiu 
aproape exact codul germano-austriac, în arț. 258 pre- 
vede ca îapte de comerţ: întreprinderile de asigurări. 

Codul ungar ţine seamă de economia asigurărilor şi 
bine face când spune precis, că trebuie să fie vorba de o 
„întreprindere”, deci nu e suficient o asigurare izolată. 
O asigurare izolată este azi necunoscută. Se întâlneă în 
vechime: ea eră o adevărată prinsoare. 

Din textul ungar sa şters cuvintele de „pe prime”, 
deci ar intră şi asigurările mutuale, căci Şi acestea sunt 
întreprinderi de asigurări.
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$ 8. A treia grupă: Favte de comerţ obiective din 

cauza unui rapcrt de dependinţă accesorii) 
DRIVERE 

  

na mr ae 

42. — Ce întelegem prin aces! raport d dependință 

(accesoriu). Sunt îapte declarate de c-dul comercial, ca fapte 

de comerţ din cauza unui raport de dependinţă xlintre 

acele fapte şi alte operaţiuni, prevăzute de lege ca ope- 

raţiuni comerciale. Sunt fapte de comerţ, prin urmare, 

datorite unui raport de accesoriu, faţă de alte operaţiuni 

principale. Din această categorie a faptelor de comerţ ac- 

cesorii, fac parte următoarele operaţiuni, fără ca enume- 

rarea pe care o vom face să fie limitativă: 

43. a) Mijlocirea în afacerile, comerciale. — Am vă- 

zui mai sus (n. 38), ce înţelegem prin întreprindere de co- 

misioane şi am văzut cum comisionarul îşi exercită activi- 

tatea peniru încheierea de convenţiuni. Am văzut deasemenea 

ce înţelegem prin întreprinderile de agenţii şi oficiuri de 

afaceri. Să vedem acum, ce însemnează mijlocirea propriu 

zisă, sau, cum se denumeşte în limbajul cureni, sămsăria 

în afaceri comerciale. O sămsărie;, o mijlocire, nu cade 

sub domeniul codului comercial, decât dacă afacerea mijlocită 

este un act obiectiv de comerţ. Samsarul, mijlocitorul, este 

o perscană, care intervine între cumpărător, bunăoară, şi 

vânzător, şi prin această intervenţie, el înlesneşte ca păr- 

țile prin concesiuni să încheie contractul. 

Activitatea samsarului, mijlocitorului, are drept ţintă 

tocmai să ducă la încheierea unui contract, a unei ope- 

raţiuni juridice. Dacă mijlocitorul înlesneşte încheierea unei 

operaţiuni, care este de natură civilă, mijlocirea este un 

act civil. Un samsar, care se ocupă de vânzarea unei 

moşii sau a unei case, face un aci civil, de oarece toate 

vânzările, toate cumpărările şi toate operaţiunile aspra 

imobilelor nu intră în domeniul dreptului comercial; ele 

sunt lăsate dreptului civil. Dar dacă un mijlocitir a in- 

tervenit şi înlesneşte cumpărarea un-r titluri de credit, 

cari circulă în comerţ, când cel ce cumpără are intenţiunea.
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de revindere, operaţiunea este comercială. Dacă intervine 
la o vânzare sau cumpărare comercială a unei mărfi oa- 
recare, mijlocirea este o operaţiune comercială, pentrucă 
este strâns legată de o altă operaţiune comercială. 

Prin urmare, se înţelege foarte uşor de ce mijlocirea 
este o faptă obiectivă de comerţ în această împrejurare. Ea 
intră întro subdiviziune, — făcută nu de lege, ci de doc- 
trină, —- în subdiviziunea actelor accesorii, cari sunt de- 
clarate comerciale, pentrucă sunt intim legate de un alt 
act, de o altă operaţiune, enumerată în codul comercial, 
ca fiind o faptă obiectivă de comerţ. 

i ei 

„a 44. b) Depozitul pentru cauză comercială. — HA doua 
faptă obiectivă de comerţ, prin teoria accesoriului, este 
depozitul pentru cauză comercială. Am văzut că deporzi- 
tele în magazinele generale sunt fapte obiective de comerţ, 
fără ca să mai fie nevoie de indeplinirea vreunei condi- 
iuni. Depozitele, făcute în alte locuri, decât în docuri, 
antrepozite sau magazinele generale, nu constituesc tapte 
ohiective de comerţ, decât dacă depozitul are o cauză 
comercială, fie pentru deponent, fie pentru depozitar, fie 
pentru ambele părţi. Dacă deponentul, cu ocazia unei cum» 
părări de marfă dintro altă localitate, dispune ca până 
când marita va fi transportată, să fie depozitată în lo- 
calitatea de unde a cumpărat, depozitul acesta are o cauză 
comercială, deci teoria accesoriului se aplică. Vom vedea că 
toate cperaţiunile făcute de un comerciant, sunt socotite 
ca fapte de comerţ. Prin urmare, când deponentul - sau 
depozitarul va avea calitatea d comerciant, se presupune 
că depozitul se referă la comerţ şi operaţiunea este co- 
mercială. Dar atunci depozitul va fi act de comerţ su- 
biectiv. El este faptă obiectivă de comerţ numai când se 
dovedeşte cauza comercială a lui. 

X 45. c) Cumpărările și vânzările de părți sau de acțiuni 
le societăților comerciale. — Ne vom ocupă în curând cu 
societățile comerciale. De pe acum trebuie să ştim, că
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sunt mai multe feluri de societăţi comerciale: societăţi în 

nume colectiv, s-cietăţi în comandită, societăţi anonime. 

Societăţile în comandită, pot îi societăţi în comandită sim- 

plă sau pe acţiuni. La societăţile în nume colectiv şi la cele 

în- comandită simplă, capitalul este împărţit în părți inegale, 

dar pot îi şi egale. Diviziunile se numesc părți sociale, cari 
însă nu sunt reprezentate prin titluri de credit. La societăți 

anonime, precum şi la societăţi în comandită pe acţiuni, ca- 

pitalul este împărţit în porțiuni de o egală valoare şi 

reprezentate prin titluri circulabile în comerţ, denumite 
acțiuni. Vasăzică pe de o parte sunt părţile sociale, pe 

de alta acţiunile. Dar codul nostru de comerţ mai prevede 

că o societate anonimă, în afară de societatea anonimă pe 

acţiuni, mai poate fi şi societate anonimă pe cote. Ca- 

pitalul unei societăţi anonime, al unei societăţi în care 

asociaţii nu răspund decât cu ceeace au adus în societate, 

poate îi împărţit nu numai în părţi egale, reprezentate 

prin titluri circulabile în comerţ, prin acţiuni, dar capi- 

talul poate fi împărţit şi în părţi egale şi inegale, cari 

să nu fie reprezentate prin titluri circulabile în comerţ, 

şi în acest caz avem societăţi anonime pe cote. Insă acest 

fel de societăţi anonime pe cote există numai teoretic, sunt 

prevăzute numai de codul comercial; în viața reală nu există 

asemenea societăţi anonime. 

Să revenim la actele obiective de comerţ, cari con- 

sistă din cumpărarea şi vânzarea de părţi sociale sau de 

acţiuni ale societăţilor comerciale. Când se cumpără o 

martă sau 'un titlu de credit, care circulă în comerţ, am 

văzut că codul comercial cere ca cumpărarea să fie fă- 

cută cu întenţiunea de revindere. Când se cumpără părţi 

sociale sau acţiuni de ale unei societăţi, codul comercial 

nu mai cere, ca acea cumpărare să fie făcută cu scop 

de revânzare, precum, deasemenea, când se vinde o acţiune, 

sau o parte socială, nu se mai cere condiţiunea ca vânzarea 

să fie precedată de o cumpărare comercială. Care este 

raţiunea acestei deosebiri între vânzarea şi cumpărarea
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obicinuită şi vânzarea şi cumpărarea de părţi sau de acţiuni 

de ale societăţilor comerciale? Rațiunea nu poate îi alta, 

decât că cumpărarea şi vânzarea de părţi sociale sau de 

acţiuni, sunt contracte, cari se referă, cari sunt într'o de- 

pendenţă de un contract de societate, de o persoană ju- 

ridică, de o entitate economică, de natură specifică comer- 
cială. O societate comercială, din momentul în care se 
înființează, este un comerciant. Ea are o existenţă limitată în 
a tace operaţiuni de comerţ. Cel ce subscrie acţiuni la 
o s.cietaie comercială, se leagă de societate şi riscurile so- 

cietăţii vor fi şi ale lui; el va câştigă sau va pierde, 

după cum şi Societatea va câştigă sau va pierde din ope- 
raţiunile pe cari le face. Dacă o persoană cumpără mai 
târziu, în timpul funcţionării societăţii, acţiuni sau părţi 
“sociale, nu contribuie la naşterea unei persoane, destinată 
comerțului, da: acea persoană îşi leagă o parte din patrimoniul 
de soarta acestei societăţi. Şi dacă vinde părţi sociale 
sau acţiuni, este că această persoană înţelege să pună 
pe o altă persoană în locul ei, care să sufere mai 
departe riscurile acestui comerciant: societatea. Iată mc- 
tivele, peniru care am prevăzut cumpărarea şi vânzarea 
de acţiuni şi părţi sociale printre actele obiective de 
comerţ prin tecria accesoriului. 

Legea noastră prevede numai cumpărările şi vânzările 
de părţi sociale şi de acţiuni, dar noi vom adăogă şi ga- 
jările de părţi sociale şi de acţiuni, deoarece, atunci când 
cineva împrumutând, — primeşte gaj acţiuni sau părți 
sociale — înţelege ca prin garanţia ce primeşte, să-şi lege 
o parte din patrimoniul lui de soarta şi riscurile, ce le-ar 
puteă aveă această societate comercială. 

Mai mult, doctrina pentru aceleaşi motive, enumără 
printre actele obiective de comerţ şi contractele de con- 
sorţuri bancare sau financiare, cari nu urmăresc altceva, 
decât înființarea de societăţi, lansarea de societăţi, ori 
Mărirea capitalului, pentruca o societate dejă existentă, 
şă-şi poată îndeplini mai cu succes obiectul social.
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46. d) Contul curent şi cecul. — Contul curent şi ce- 
cul sunt fapte obiective de comerţ, spune codul comercial, 
dacă au o cauză comercială. 

Ce înţelegem prin cont curent şi prin cec? Contul cu- 
rant este un contract prin care 2 persoane se leagă de 

a-şi acordă una alteia credit pentru rimesele, ce şi le vor 

face în mod reciproc, iar creditoare nu va fi decât acea 

persoană, care la închiderea contului, va reeşi din dife- 

renţa între credit şi debit, că are de primit o sumă de 

bani. Prin urmare, atât timp cât funcţionează contul, nu 

se poate varbi de creditor. Creditor nu va fi decât acela, 

în favoarea căruia se va aplecă, la încheiere, balanţa dintre 

credit şi debit. 

Când avem un contract de cont curent, contractanţii 

nu vor achită imediat creaaţele ce se nasc din diferitele 

raporturi de drept, intervenite între ei, ci sumele cores- 

punzătoare- se trec în cont. Se creditează cel care are 

de primit, se debitează datornicul; iar la închiderea con- 

tului, se va face balanţa între credit şi debit. Debitor va 

fi acela în defavoarea căruia se va aplecă balanţa. 

Contul curent dintre comercianţi este o faptă de comer, 

dar această faptă de comerţ este subiectivă. Nu ne-am ocu- 

pat încă de acte subiective, — ne v>m ocupă de ele, cun 

ne ccupăm acum despre actele obiective — şi vom vedeă ci 

legea presupune că toate actele, făcute de un comerciant, se 

presupun că se referă la comerţul lui. Pentru comercianţi, 

contul curent este o faptă de comerţ subiectivă, şi ne re- 
zervăm dreptul de a explică mai de aproape acest lucru, 

când vom trată despre actele şi faptele de comerţ su- 

biective. Pentru necomercianţi, — aceasta ne interesează 

deocamdată, — contul curent este o faptă de comerţ, dacă 

convenţiunea încheiată între cele 2 persoane are 9 cauză 

comercială. O perscană însărcinează pe o alta să facă 

o serie de fapte de comerţ, fără ca vreuna din ele să fie c-- 

merciantă: să cumpere şi să vândă anunite mâr?uri. Din 
aceste raporturi şi în special din cauza raportului de
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vânzare-cumpărare comercială, se încheie între părţi un 

contract, ca plăţile şi încasările să se facă de aşa fel, 

încât să se treacă creditul şi debitul ambelor perssane 

îi câte o coloană, astfel ca la închiderea conturilor, sâ 

rămână creditor şi debitor, acela pe care-l va arătă com- 

pensarea partidelor. Contul curent, în exemplul dat, are 

o cauză comercială isvorită dintro cumpărare-vânzare co- 

mercială. 

Cecul. -— In afară de contul curent, codul comercial 

mai enumără şi cecul. Cecul este un titlu de credit, un 

document în virtutea căruia o persoană poate dispune de 

o sumă de bani ce are la o altă persoană, fie pentru el, 
fie pentru un al treiliea. La cambie, persoana care emite 
cambia se obligă să plătească o sumă de bani, sau dă 

ordin unei alte persoane să plătească o sumă de bani. 

La cec o perscană, care are 2 sumă de bani disponibilă, 

dispune de această sumă printrun titlu care circiilă foarte 

puţin timp, vom vedeă, între 8 şi 15 zile. Dacă am o 

sumă. depusă la o bancă, p-t eu singur să mă duc cu 

acest document, cu cecul ca să încasez suma. Dar pot să 

dau cecul şi în favoarea unei alte persoane. Ei bine, când 

este vorba de necomercianţi, cecul este o faptă obiectivă 

de comerţ numai când are o cauză comercială, când dispun 
de această sumă în virtutea unui act comercial preexistent. 

Cecul se leagă cu o operaţiune anterioară. Cecul este strâns 
legat de un alt raport juridic preexistent, în virtutea că- 

_ruia trăgătorul cecului dispune de o sumă de bani. Şi 

dacă acel raport anterior este o faptă obiectivă de co- 

merţ, cecul va îi şi el o faptă de comerţ obiectivă. 

47. b) Asigurarea de lucruri ori stabilimente cari sunt 

obiecte de comerț sau servesc comerțului. — Am văzut, 

când ne-am ocupat de întreprinderi, că asigurările, chiar 
mutuale contra daunelor şi asigurările asupra vieţii sunt 
fapte de comerţ, dar sunt fapte de comerţ pentru între- 
prinzători, pentru asigurători. Pentru asigurat, contractul
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le asigurare poate să fie civil sau poate să fie o opera- 
țiune comercială. Pentru ca asigurarea să fie o operaţiune 

de comerţ obiectivă pentru asigurat, trebuie ca lucrul asi- 
gurai să fie un obiect sau un stabiliment care să slujească 
negoţului. Pentru necomercianţi asigurarea nu este o faptă 

de comerţ decât dacă întâmplător ei au săvârşit o faptă obiec- 

tivă de comerţ şi obiectul a fost asigurat. Când cineva 

ar cumpăra spre revindere măriuri şi le asigură, asi- 

gurarea va fi o faptă obiectivă de comerţ. Prin urmare, 

pentru asigurat, nu pentru asigurător, asigurarea trebuie 

să fie legată intim de o altă faptă de comerţ obiectivă sau 

de un stabiliment comercial, pentru a luă caracter comercial. 
De aceia asigurarea pentru asigurat este o faptă obiectivă 
de comerţ, datorită teoriei accesoriului. 

48. £) Mandatul, gajul: și fidejusiunea, sunt tapte de 

comerţ accesorii. Acestea nu sunt enumerate în art. 3 cod 

com. şi nici nu fac parte din actele prevăzute în art. 4. Le- 

giuitorul ne arată însă când mandatul este comercial, 

în art. 374; iar despre gaj ne vorbeşte în art. 478. 

Mandatul este o faptă obiectivă de comerţ atunci când 

operaţiunea ce trebuie să încheie mandatarul este o faptă 

cbiectivă de comerţ pentru maudante, nu pentru terțiu cu 

care mandatarul va încheiă actul. Mandatul este comer- 

cial pentrucă el este intim legat de operaţiunile, pentru 

cari este însărcinat mandatarul să încheie. Şi dacă actul 

juridic, ce se intenţionează a se încheiă prii mijlocirea 

mandatarului, va îi o faptă de comerţ pentru mandante, 

mandatul este socotit comercial şi cade sub prevederile co- 

dului comercial. O persoană dă mandat unei alte per- 

scane să cumpere recolta de grâu a unui proprietar; mai- 

datul este o faptă cbiectivă de comerţ ca accesoriu, deoarece 

cumpărarea pe care vreă so facă mandantele, esie o 

faptă obiectivă de comerţ, cumpărare cu intenţiunea de a 

revinde. Pentru proprietar operaţiunea este civilă, fiindcă 

recolta a rezultat de pe moşia sa. El nu avea recolta
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cumpărată dela altcineva. Vasăzică avem în exemplul ci- 

tat un mandat, care e o faptă obiectivă de comerţ, deoarece 

cperaţiunea, ce voeşte mandantele să încheie prin mij- 

locirea mandatarului, este o operaţiune comercială pentru 

el (mandante), deşi pentru terţiul, cu care contractează 

actul este civil. - 
Dacă presupunem acum, că proprietarul unei moşii, 

însărcinează pe o persoană, ca să-i vândă recolta, mandatul . 
nu are caracter comercial, mandatul va îi socotit civil, chiar 

dacă operaţiunea pentru cumpărător, pentru neguţătirul, 

care cumpără recolta spre a o revinde, este, evident, o 
faptă obiectivă de comerţ. Prin urmare, ceeace dă caracte- 

rul de comercialitate mandatului, este operaţiunea privită 

din punct de vedere al mandantelui. 

Pe lângă mandat spunem că mâi sunt şi gajul și 

fidejusiunea fapte de comerţ, din cauza raportului de acce- 

soriu. Gajul,. amanetul, este un contract, prin care o per- 

soană dă drept garanţie unei obligaţiuni, un bun deter- 

minat, un mobil corporal sau incorporal. Această conven- 

țiune de gaj este intim legată de obligaţiunea pe care 

cineva o garantează prin gaj. Avem o convenţiune acce- 

sorie, care urmează soarta principalului. Dacă obligaţiunea, 

ce se garantează, este o obligaţiune comercială, şi gajul, 
această convențiune accesorie, va îi o faptă obiectivă de 

comerţ. 

Deasemenea chezăşia, garantarea prin fidejusiune, — 
nu printr”o garanţie reală, printr'un gaj sau printr'o ipo- 

tecă — poate fi civilă sau comercială, după cum obligaţiu- 

nea este comercială sau civilă. Dacă cinevă cumpără o marfă 

spre revindere şi rămâne dator pentru plata preţului, şi 

o terță persoană prin fidejusiune, garantează plata, obli- 
gaţiunea .fidejusorului este comercială, deoarece îndatorirea, 

ce tidejusorul şi-a luat, este un accesoriu al obligaţiunii 

principale, luată de cumpărător de a plăti preţul; ori 

obligaţiunea principală fiind comercială şi aceea accesorie 

va aveă aceiaşi calificare: accesorium seguitur principalem.
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49. Faptele de comerț accesorii sunt o subdiviziune a 

actelor de comerț obiective. — Sunt autori, cari prevăd, 

că faptele de comerţ accesorii formează o categorie de 

sine stătătoare, alături de cele obiective 1). 

Noi am prevăzut faptele de comerţ accesorii, ca fă- 

când parte din categoria faptelor obiective de comerţ. De 

ce? Pentrucă faptele de comerţ accesorii, cum sunt: de- 

pozitul pentru cauză comercială, contul curent, cecul, man- 

datul, gajul, sunt enumerate unele în art. 3 coroborat cu 

art. 6, iar pe altele — mandatul, gajul — legiuitorul le 

caracterizează, când tratează în parte despre fiecare contract. 

Prin urmare, legiuitorul când sa găsit în faţa unei operaţiuni 

strâns legate de altă operaţiune comercială, accesorie ace- 

steia, aplică principiul: accesorium sequitur principale. 

Nu este necesar să creem o categorie aparte de fapte 

de comerţ: a faptelor de comerţ accesorii, pentru că enu- 

merarea făcută de noi este numai enunciativă şi nu limi- 

tativă, şi deci rezultă, că ori de câte ori vom întâlni o 

operaţiune, care va fi în strânsă legătură cu o alță ope- 

rațiune şi această dependenţă să fie la fel cu dependența 

faptelor ce le-am enumerat mai sus, însemnează că vom 

aplică aceeaş teorie şi vom spune că şi aceste noi opera- 

ţiuni sunt fapte obiective de comerţ, prin teoria acceso- 

riului. e 

$ 9. Fapte de comerț subiective. 

50. Cari sunt japtele de comert subiective. — Faptele 

de comerţ se împart: în fapte obiective de comerţ şi fapte 

subiective de comerţ. Această diviziune este nu numai prin- 

cipală, dar şi singura reală. 

Codul nostru de comerţ are în principal un substrat 

obiectiv; codul de comerţ este aplicabil unor operaţiuni 

decretate de el ca fapte obiective de comerţ pentru ra- 

1) Bolaffio, Il codice di commercio commentato, ediția S-a. 

3
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țiuni diferite şi examinate de noi. Dar codul nostru de 

comerţ mai are şi un substrat subiectiv, căci el, după ce 

enumără faptele obiective de comerţ în _ art. 4, ne arată 
că în afară de acele fapte de comerţ, se mai socotesc ca 
atare, toate obligaţiunile şi actele încheiate de un comer- 

ciani, dacă acele acte sau obligaţiuni nu suat de natură 

esențialmente civile sau dacă nu rezultă dia însuşi actul, 
că operaţiunea este străină negoţului, că este 9 operaţiune 
civilă. Legiuitorul sa gândit, că un comerciant închee cu 
ocazia ccmerţului său şi alte multe operaţiuni, operaţiuni 
ce nu sunt enumerate în art. 3 cod. com. şi cari trebuesc 
totuşi desciplinate la fel ca faptele obiective de czmerţ. 
Intreaga activitate jurridică a unui comerciant, cu referinţă 
la comerţul său, trebuie să cadă sub domeniul codului co- 
mercial. Dacă legiuitorul ar fi Spus pur şi simplu: pe lângă 
actele enumerate în art. 3, mai sunt fapte de comerţ toate 
actele cu referință la negoţul cuiva. ar fi produs o mare în- 
dcială, o nesiguranţă, căci ar fi trebuit să se examineze în 
fiecare caz, dacă o faptă juridică sau un act juridic încheiat 
de către un comerciant, s2 referă sau nu la negoţul acestuia. 
Cel care ar fi contractat cu comerciantul, mar îi avut sigu- 
ranţa, că întradevăr un act se referă sau nu la negoţ sau 
în orice caz ar îi fost un risc pentru multe persoane, 
cari sar fi găsit în imposibilitate a tace o analiză 
mai amănunţită pentru a şti, dacă aceste acte ale unui 
comerciant se referă la comerţ, sunt comerciale. Legiui- 
torul prin art. 4, creează o prezumpţiuae de comercialitate 
pentru toate obligaţiuaile şi actele unui comerciant; şi noi 
ştim din dreptul comun, că prezumţiunile sunt de două 
feluri: juzis e! de jure şi juris tantum. 

51. Prezumțiunea stabilită de art. 4 cod. com. — Pre 
zumţiunile juris et de jure sunt acelea în contra cărora pâr- 
ţile nu pot face proba C5iitrarie; prezumţiunile juris tantum, 
sunt acelea în contra cărora le este îngăduit părţilor proba 
contrarie. Din care categorie face parte prezumţiunea pre-



$ 9. Fapte de comerţ subiective. 67 
  

văzută de către legiuitorul în art. 4 cod. com.? Codul 
comercial în art. 4, spune că sunt presupuse acte de co- 

merţ obligaţiunile unui comerciant „dacă acestea nu suni 

esențialmente civile (de natură civilă) sau dacă contrariul 

nu rezultă din actul însuşi. Prin urmare, legea exprimân- 
du»se. astfel, înseamnă că nu ne găsim în faţa unei pre- 

zumţiuni juris et de jure. Un comerciant, chemati de câtre 

un creditor pentru a fi declarat în faliment, poate susţine, 

că obligaţiunea ce şi-a luat faţă de acel creditor nu este 

obligaţiune de natură comercială şi poate combate pre- 

zumţiunea prevăzută de art. 4. Deci nu suntem în îaţa 

unei prezumpţiuni juris et de jure, dar nu suntem nici 

în faţa unei prezumpţiuni simple juris tantum. Ca să fim 
în faţa unei simple prezumpţiuni juris tantum, ar trebui 

ca părţile să aibă o deplină libertate în a probă con- 

trariul. Insă, .în art. 4 se limitează putinţa părţilor de 

a probă contrariul în privinţa prezumpţiunii de comer- 

cialitate. Părţile, fie comercianţi, fie îerţe persoane inte- 

resate, nu pot combate prezumpţiunea de comercialitate, de- 

cât în două cazuri bine determinate de lege: în cazul 

când obligaţiunea prin natura ei exclude ideia de co- 

mercialitate şi âl doilea în cazul când rezultă din însuşi 

actul, că operaţiunea este străină comerţului. Prin urmare, 

am putea să spunem că prezumţiunea din art. 4 este o 

prezumţiune mixtă; spre deosebire de prezumpţiunile obiş- 

nuite. 

Să examinăm cele două cazuri, când legea permite 

proba contrarie, în contra prezumpţiunii de comercialitate. 

52. Obligațiuni esenţial civile. — Primul caz, în care 

prezumpţiunea de comercialitate cade, este atunci când obli- 

gaţiunea exclude ideea de comercialitate, adică atunci când 

obligaţiunea este esențialmente civilă. Intradevăr, în drept 

sunt multe obligaţiuni ce nu pot îi socotite, sub nici un 

cuvânt, obligaţiuni comerciale. Așa bunăoară, toate obli- 

gaţiunile şi actele juridice cu referinţă la căsătorie. Chiar când
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căsătoria este întovărăşită de un contract bănesc, (dotă), 
nu este o căsătorie comercială; actul este esențialmente 

civil ! Tot astfel raporturile rezultând din adopţiune, testa- 

ment, sunt raporturi esenţialemnete civile. Prin urmare, 

ori de câte ori un comerciant va fi chemat, de exemplu, 

ca să plătească o pensiune alimentară soţiei ori copiilor, 
obligaţiunea de alimente nu este comercială, iar soţia pentru 
nepiată nu poate cere ca soţul să fie declarat în stare 

de faliment. Vom vedeă la timp, că un comerciant nu poate 

fi declarat în stare de faliment decât pentru datoriile sale 

comerciale. 
S'a susţinut că această categorie a actelor eseaţial- 

mente civile ar trebui să fie mărită prin introducerea quasi 

delictelor şi a delictelor. 

Problema a fost foarte discutată în Italia. Astăzi, ma- 

rea maojritate a doctrinei şi a jurisprudenţei admit, că 

oride câte ori un comerciant este îndatorat să plătească 

sau să facă ceva din cauza unei culpe, datoria, obliga- 

ţiunea sa trebuie să fie prepusă că este comercială, că 

se referă la negoţul lui. Intr'adevăr, cunoaştem din dreptul 

civil că culpa poate .să fie de două feluri: culpă con- 

tractuală şi culpă extra-contractuală. Culpa săvârşită de 

un comerciant, adică o vină ce o are el cu ocazia unui 

contract sau în executarea unui contract preexistent, evi- 

dent urmează soaria contractului. Deci, dacă convenţiunea 

este comercială şi obligaţiunea ce naşte din culpă va fi 

de natură comercială. Dar nu întâlnim numai culpă con- 

tractuală în exerciţiul uaui comerţ; găsim adeseori şi culpă 

extracontractuală. Aţi văzut când ne-am ccupat de în- 

treprinderi, că sunt întreprinderi, cari au, inerente în exer- 

ciţiui funcţiunii lor, săvârşiri de culpe (întreprinderi de 

transporturi; întreprinderi de fabrici şi manufactură, etc.). 
Obligaţiunile ce nasc din aceste quasi-delicte, cad sub im- 
periul codului comercial. Interesul este mare, ca obliga- 
ţiunile ce nasc din quasi-delicte să fie cuprinse printre 
taptele de comerţ. Intradevăr, ştim că o obligapţiune
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în dreptu! civil se stinge prin prescripţia de 30 de 

ani. In dreptul comercial, prescripțiunea este de zece 

ani şi prin urmare, un comerciant are interes ca el să 

răspundă după dreptul comercial, când este vorba de un 
.Juasi-delict. 

Prescripţia de zece ani este în legătură cu obligaţiunea 
comerciantului de a ţine registrele timp de 10 ani dela 
ultima înregistrare, precum şi cu obligaţiunea acestuia de 

a ţine tot timp de 10 ani corespondenţa primită. 
Un comerciant poate face tranzacţiuni cu aceia sau cu 

rudele acelora faţă de cari este obligat din cauza culpei 
sale. Comerciantul poate să aibă alteori dovezi impor- 

fante în corespondenţă şi registre şi proba va fi mult mai 

grea după zece ani, când acest comerciant nu va mai 

aveă corespondenţa. Vedeţi, prin urmare, importanţa şi ne- 

voia că aceste quasi-delicte, ori de câte ori sunt săvârşite 
de un comerciant, să se presupună referitoare la negoţ. 

-Quasi-delictele nu pot fi excluse din prezumpţiune soco- 
tindu-se că sunt operaţiuni de natură civilă, căci în rea- 

litate quasi-delictele pot fi în intimă legătură cu desfă- 
-şurarea negoţului unei persoane. Dar şi cei cari au suferit 

după urma culpei unui comerciant, au interes ca să îie ju- 

decaţi după codul de comerţ: să fie judecaţi mai repede, 

să se poată servi de registrele comercianților în culpă; să 
poată cere declararea lor în faliment, etc. 

53. Din act rezultă necomercialitatea. — HI doilea caz, 

când prezumţiunea de comercialitate cade, este atunci când 

necomercialitatea obligaţiunii unui comerciant rezultă din 

cuprinsul actului. Aceştia sunt termenii prevăzuţi de lege: 

„dacă contrariu nu rezultă dia însuş actul”. Se poate în- 

tâmplă ca un comerciant să încheie un contract şi din însuşi 

contractul să rezulte că operaţiunea eră străină negoţului 

lui şi. exemple întâlnim la orice pas: un comerciant poate să-şi 

cumpere tot ceeace este necesar uzului lui personal sau al fa- 

miliei lui, arătând cu ocaziunea încheierii actelor, desti-
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națiunea obiectelor cumpărate. Atari cumpărări nu sunt 
acte de comerţ, sunt operațiuni străine de comerţul lui. 

Dar un comerciant poate face acte şi operaţiuni de comerţ, 

cari să nu fie neapărat de domeniul profesiunii sau co- 

merţului său obişnuit. Ei bine, dacă face asemenea ope- 

raţiuni, prezumpţiunea de comercialitate intră în vigoare. 

Această prezumţiune cade atunci când din cuprinsul actului, 

rezultă că operaţiunea nu se referă la negoţ. Ori de câte 

din cuprinsul actului nu rezultă excluderea ideii de co- 

mercialitate, operaţiunea va îi comercială, fie că intră sau 

nu, în cadrul negoţului obişnuit. Un comerciant de grâne, 

poate îace şi operaţiuni de negoţ de vite. Nu se va pu- 

teă spune că operaţiunea unui comerciant, care cumpără 

vite multe, nu este comercială, deoarece iese din cadrul 

comerțului lui obişnuit. Nu, pentrucă faptul că un comer- 
ciant de grâne cumpără o cantitate de vite, au exclude 
ideia că această cumpărare este strânsă legată de negoţ, 

căci un comerciant care face comerţ cu grâne, poate face 

operaţiuni altele, decât cele ale negoţului său şi suma 

câştigătâ să o întrebuinţeze în comerţul său obişnuit. Ei 

bine, aceste condițiuni, cari nu sunt de domeniul comerţului 

lui obişnuit, cad sub prezumţiunea comercialităţii; sunt con- 

siderate comerciale. 

, Ce înţelegem prin „act”, căci legea spune că nu 
Sunt comerciale dacă rezultă contrariu din cuprinsul „ac- 
tului”? Prin act nu înţelegem instrumentul probator. Actul, 
în înţelesul legii, este id guod factum est, adică trebuie 
să reese din complexitatea operaţiunii că actul nu este 
coirercia! ; să rezulte din tratativele ce sau urmat în- 
tre părţile, cari au contractat, că operaţiunea este străină 
negoţului. Atunci prezumpţiunea de comercialitate cade. 
Părţile pot să spună în mod expres, că operaţiunea 
este străină comerţului, dar aceasta poate să rezulte şi 
în mod tacit. Un comerciant, dacă cumpără obiecte de 
menaj, numai trebue să spună că operaţiunea contractată 
este străină negoţului, dacă el are cu totul alt negoţ.
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Rezultă din cuprinsul actului acest lucru. Prin urmare, ră- 

mâne stabilit, că atunci când legea spune: „afară nu- 

mai dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul”, acest 

contrariu poate să rezulte şi dintr'o declarare precisă, pre- 

cum şi în mod tacit, cum a fost exemplul comerciantului 

care îşi cumpără obiectele necesare gospodăriei sale. 

$ 10. Acte de comerţ unilaterale sau mixte. 

54. Ce înțelegem prin acte unilaterale de comerț sau 

mixte. — Unele acte juridice sunt comerciale pentru tnate păr- 

ţile, cari au intervenit la încheierea lor (exemplu: cambia) ; 

alte acte pot fi comerciale numai pentru o parte, 

pentru ceilalți actele având caracterul civil. Aceste dia 

urmă se mai numesc şi acte de comerţ unilaterale sau mixte, 

tocmai din cauza caracterului lor de a îi comerciale nu- 

mai pentru unii din cei cari au luat parte la încheierea 

actului. 

Să dăm câtevă exemple: 
Intreprinderea de tipografie este faptă obiectivă de 

comerţ. "Toate actele juridice ale întreprinzătorului sunt 

acte obiective de comerţ. Aşa, contractul încheiat între ti- 

pograi şi autorul unei scrieri literale este un act cmer- 

cial pentru întreprinzător şi un act civil pentru autor. 
Când proprietarul unei vii, ua producător de vinuri, vinde 

produsul viilor sale unei persoane, care cumpără vinul spre 

a-l revinde, cumpărarea este un act comercial pentru cum- 

părător, dar pentru proprietarul viilor este un act civil, 

pentrucă el nu vinde un obiect pe care îl cumpărase cu 

intenţiunea de a-l revinde. Şi exemple de acest fel sunt 

nenumărate. 

55. Reglementarea actelor unilaterale sau mixte. — Cum 

vor îi reglementate aceste acte, cari pentru o parte sunt 

civile, iar pentru alta sunt comerciale? În codul comer- 

cial francez, acestor acte li se aplică când dreptul civil,
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când dreptul comercial. In Franţa, se discută, când trebuie: 

să se aplice dreptul civil şi când trebuie să se aplice 

dreptul comercial. vlajoritateae st: de părere că trebuie: 

să se aplice dreptul comercial, dacă actul este co- 

mercia! pentru pârit ; să se aplice dreptul civil, dacă 

actul e civil pentru pârit. Dacă pâritul este o persoană, 

peniru care operaţiunea era comercială, — în exemplul nos- 

tru, cumpărătorul de vinuri spre a-l revinde, ma plătit preţul 

proprietarului viilor şi acesta îl acţionează în judecată — tra- 

buie să aplicăm dreptul comercial. Dar jurisprudenţa merge 
mai departe şi socoteşte că reclamantul are alegerea între a- 

plicarea dreptului civil sau dreptului comercial. Prin urmare, 

în dreptul comercial francez avem această curicasă situațiune,. 

când un act unic, care nu se poate scindă, este supus, 

după diferite criterii, fie dreptului civil, fie dreptului co- 

mercial. Spre a înlătură această situaţiune, codul italian 

din 1882 a prevăzut că actelor de comerţ unilaterale li 

se aplică totdeauna dreptul comercial, chiar dacă pentru. 

una din părţi operaţiunea ar fi civilă. Evident că codul 

comercial italian prezintă un mare avantaj şi un mare 

progres îaţă de dispoziţia codului francez în această ma- 

terie. Din codul italian am luat şi noi dispoziţiunea arti- 

colului 56 codul de comerţ român, care spune: „Dacă 
un act este comercial numai pentru una din părți, toți 
contractanții sunt supuși în cât priveşte acest act legii 
comerciale”, şi după ce arată principiul general, că se 
aplică dreptul comercial actelor unilaterale, articolul 56 
face două rezerve şi anume: „afară de dispozițiunile pri- 
vitoare la persoana chiar a comercianților şi de cazurile în 
cari legea ar dispune altfel”. 

96. Cazurile când nu se aplică dreptul comercial. -— 
Prin urmare, cu toate că principiul este, că la aceste acte 
unilaterale se aplică dreptul comercial, chiar în privinţa 
persoanelcr pentru care actul nu este comercial, legea face 
O primă rezervă şi anume; nu se aplică dreptul comercial 
în ce priveşte persoana comercianților. Este evident, că, dacă.
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-o persoană încheie un act şi actul pentru ea nu este un act 

comercial, ea este supusă dreptului comercial în ce pri- 

veşte  dispoziţiunile generale în materie de  obliga- 

țiuni; ea este supusă jurisdicţiunii tribunalelor  comer- 

ciale pentru judecarea acelui litigiu; dar ori câte ope- 
raţiuni va face acea persoană, dacă operaţiunile nu vor îi 

pentru ea acte de comerţ, acea persoană unu va deveni co- 

merciantă şi dânsa nu va îi obligată să ţină registre, nu 

va puteă îi declarată în stare de faliment, nu va putea fi, 

obligată să-şi înscriee o firmă, etc.; întrun cuvânt, nu i 

"se va aplică acestei persoane, dispoziţiile prevăzute de 
; codul comercial cu referință la persoana comercianților. 

A doua rezervă, pe care o îace codul comercial prin 

art. 56, este căînu se aplică codul comercial actelor uni- 
laterale, atunci când există o  dispoziţiune precisă, 

îti codul comercial, prin care se exclude aplicabilitatea unei 

norme comerciale. Principiul general este aplicabilitatea 

dreptului comercial. Nu se aplică însă, când avem un 

act unilateral de comerţ, dispoziţiunile privitoare la per- 

soana comercianților şi nu se aplică dreptul comercial, ori 

de câte ori avem o dispoziţiune contrară în lege. Ca să 

dăm un exemplu de o dispoziţiune, care exclude aplica- 

bilitatea dreptului comercial, față de persoane, pentru cari 

operaţiunea nu este o îaptă de comerţ, vom cită dispo- 

ziţiunea art. 42. In art. 42 se prevede, că în obligaţiunile 

comerciale, codebitorii sunt ţinuţi solidariceşte, afară de 

stipulaţiune contrarie. In dreptul civil, solidaritatea este 

admisă în mod excepţional. Pentru a aveă solidaritate între 

mai mulţi coobligaţi în civil, solidaritatea trebuie să fie 

stipulată expres de către părţile contractante. Aceasia este 

dispozițiunea din dreptul civil. In dreptul civil solidari- 

tatea nu se presupune. Dimpotrivă, în dreptul comercial, 

art. 42 ne spune, că în obligaţiunile comerciale solida- 

ritatea este presupusă între codebitori şi codebitorii, cari 

vor să excludă această prezumţiune de solidaritate, trebuie 

să stipuleze expres în convenţiunea lor, că ei nu vor îi
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îndatoraţi decât pro parte. Acest principiu este complectat 

de al. 2 al art. 42, care spune: „Aceeaşi prezumpţiune se 

aplică şi contra fidejusorului, chiar necomerciant, care ga- 

rantează o obligaţiune comercială”. Va să zică, principiul 

este general în materie comercială: obligaţiunea, fie prin- 

cipală, fie accesorie (cum e fidejusiunea), totdeauna, când 

sunt mai mulţi obligaţi, avem o solidaritate pasivă, pre- 

supusă de lege. Dar legiuitorul, după ce arată principiul, 
aduce o derogare în partea ultimă a art. 42: „Ea, — 

adică solidaritatea — nu se aplică şi la necomercianţi pen- 

tru operaţiuni cari, în cât îi priveşte, nu sunt fapte de comerţ”. 

Aceasta însemnează, că atunci când mai multe persoane 
se obligă printr'un act, dacă acele persoane nu sunt ce- 
mercianțe şi dacă pentru ele operaţiunea mare caracter 
de faptă obiectivă de comerţ, acele persoane nu sunt soli- 
dar răspunzătoare. Să luăm un exemplu: Doi proprie- 
tari în indiviziune a unei moşii, încheie cu o societate un 

contract de asigurare în contra grindinei. Actul este co- 

mercial, pentru societatea asigurătoare; el este civil pentru 

proprietari (art. 6). Proprietarii prin contractul de asi- 

gurare sau obligat să plătească trimestrial prima de asi- 
gurare. Obligaţiunea celor 2 proprietari nefiind, în ce-i 
priveşte, obligaţiune comercială; solidaritatea prevăzută în 
art. 42 nu-şi găseşte aplicațiune. 

Când pentru creditori actul este comercial, însă pentru 
debitori obligaţiunea este civilă (exemplul cu cei 2 pra- 
prietari cari îşi asigură recolta), ne găsim în fața unui 
act unilateral sau mixt comercial. EI va fi reglementat de 
codul comercial: i'se vor aplică dispoziţiile acestui cod 
cu referinţă la obligaţiuni, dar debitorii nu vor îi: ţinuţi 
platnici solidar, deoarece avem articolul 42, care dispune 
contrariu. 

Despre solidaritatea . comercială, vom mai aveă ocazie 
să ne ocupăm, când vom trată despre obligaţiunile co- 
merciale. 
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DESPRE COMERCIANȚI 
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Condiţiunile cerute pentru a fi comerciant, 

$ 11. Cine este comerciant. 

57. Defjinițiune. —  Comerciaaţii sunt de două feluri: 

„Comercianţi persoane fizice şi comercianţi persoane juri- 

dice — societățile comerciale. In partea aceasta a II-a, vom 

trată despre comercianţi persoane fizice, despre îndata- 
ririle lor profesionale, despre auxiliarii lor. Despre societățile 

comerciale ne vom ocupă în Partea III-a. 

Este comerciant — după codul de comerţ român — 
orice persoană jizică, care săvârşeşte acte obiective de 

comerț_în_nume proprii și ca o profesiune obișnuită (art. 

7); spre deosebire de societăţile comerciale, cari sunt co- 

merciânte din momentul naşterii lor, fără să mai ceară 

îndeplinirea vreunei condițiuni. Lucru explicabil, deoarece 

societăţile comerciale nu iau fiinţă decât pentru comerţ. 

Spre a fi cinevă comerciant se cere, prin urmare, în- 

deplinirea următoarelor condițiuni:
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10: să săvârşească acte_obiective_de comerţ, 

“20. să săvârşească aceste acte în nume propriu; 

30, “să Săvârşească aceste acte nu numai în nume 

propriu, dar şi ca o profesiune obişnuită. 

58. Săvârsirea de acte obiective de Comert. — Această 

e prima condiţiune cerută de codul de comerţ. Trebuie ca 

în mod efectiv o persoană să săvârşească acte de comerţ 

obiective, adică dintre cele enumerate de art. 3 cod. com, 

pentru a deveni comerciantă. Numai săvârşirea de fapte 
obiective de comerţ poate să confere calitatea de comerciant. 
După. ce calitatea a fost obţinută, toate actele şi obliga- 

„iunile comerciantului “se socotesc comerciale prin „prezurația 
legii: avem atunci acte de comerţ. subiective. aaa 

Dela actele o! obiective de comerţ, ajungem la calitatea 
+ de comerciant şi dela comerciant la acte subiective de 

| comerţ. Actele obiective de comerţ sunt baza; fără de 

ele nu se poate concepe calitatea de comerciant, după 
cum fără un comerciant nu se poate concepe acte su- 
biective de comerţ. 

Săvârşirea de acte obiective de comerţ trebuie să fie 
—Gfectivă, Nu este suficient ca cinevă să aibă intenţiunea 

e a săvârşi acte de comerţ. Poate cinevă să dorească 
a deveni comerciant, poate chiar să-şi înscrie firma la 
Tribunalul de comerţ şi cu toate acestea, dacă n'a săvârşit 
acte obiective de comerţ, nu dobândeşte calitatea de 
comerciant. 

Pentruca actele de comerţ să atribue unei persoane 
însuşirea de comerciant, trebuie să fie acte obiective de 
comerţ pentru dânsa. Vrem să spunem prin aceasta, că 
dacă cineva săvârşeşte oricât de multe acte de comerţ 
mixte, cari pentru el sunt civile, nu devine comerciant. Pro- 
prietarul unei moşii „care în mod profesional vinde re- 
coltele sale unor negustori, nu săvârşeşte acte de comerţ 
în sensul voit de art. 7 cod. comercial. Actele sunt civile 
pentru el; sunt comerciale numai pentru cumpărători. 
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A 59. Săvârsirea de acte obiective de comert în nume 

propriu. —— Săvârşirea actelor obiective de comerț “ îrcbilie 
să se facă în nume propriu. Dacă actele se săvârşesc în 

numele unei alte persoane prin reprezentant —, repre- 
zentantul nu dobândeşte calitatea de comerciant; această 

calitate o dobândeşte patronul. Acest principiu este atât 

de evident, încât codul nostru nici nu menţionează con- 

diținnea, ca actele să fie încheiate în nume propriu. 

Când legea cere săvârşirea de fapte de comerţ, având 
comerţul ca profesiune obişnuită, aceasta însemnează şi 

săvârşirea în nume propriu. Că aşă a înţeles legiuitorul, 

rezultă şi din consideraţiunea „că prepusul şi în general 
reprezentanții unui comerciant încheie acte obiective de 

comerţ, şi totuşi codul nostru de comerţ nu-i tratează 

ca comercianţi. Calitatea de comercianţi o au mumai po- 

/ tronii. Numai aceştia sunt declaraţi în faliment. Dacă pre- 

„Puşii au vre-o vină, pot fi pedepsiţi, dar nu ca comercianţi. 

Actele încheiate de ei au conferit altuia iasuşirea de co- 

merciant. Prepuşii primesc o pedeapsă, dacă sunt vinovaţi 

de bancrută, dar codul prevede aceste pedepse în rubrica: 

„Despre delictele altor persoane decât falitul” (art. 885 

şi următorii). | a 
Deşi principiul este foarte simplu: a fi comerciant, 

înseamnă să exerciţi acte de comerţ în nume propriu,       
totuşi în practică întâlnim oarecări “dificultăţi, din cauza 

persoanelor interpuse, din cauza aşa zişilor oameni de 

paie — (prâte-nom). 
Putem întâlni cazuri când un comerţ, care de fapt 

aparţine unei persoane, să fie exercitat sub numele unei 

alteia, care pune numai numele în comerţ, pentru a mască 
adevărul. Câţi comercianţi faliţi nu fac negoţ în numele 

soțiilor lor?! In cazul când avem de a-face cu un co- 

merţ exercitat în numele unei persoane de paie, în numele 
unui prâte-nom, pe cine vom socoti comerciant? Aci pă- 

rerile sunt împărţite. Părerea dominantă este, că în materie 

de comerţ, ceeace este esenţial, este numele. Cine îşi pune
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numele, pentruca în numele său să se săvârşească fapte 
de comeri, este comerciant. Publicul se interesează de 
persoana, sub numele căreia se încheie operaţiunile co- 
merciale. 

Sunt alţii, în minoritate, cari susția că dreptul nu 
poate sancţionă lucruri nereale şi că trebuie totdeauna să 
căutăm realitatea şi să nu încurajăm frauda sau istenţiu- 
nile rele pe cari le poate aveă cinevă, când determină 
pe altă persoană să-şi pună numele în negoţ strein. Şi 
atunci, după aceştia, comerciant ar trebui să fie socotit 
nu acel om de paie, ci adevăratul stăpân al negoţului. 

In fine, în doctrina şi jurisprudenţa franceză se mai 
spune că în asemenea cazuri, vom aveă de a-face cu 2 
comercianţi: sunt socotiți comercianţi şi acei cari îşi pun 
Numele, precum şi acei cari în realitate se folosesc de 
fondul de comerţ, adevărații stăpâni ai comerțului. 

60. Săvârșirea de acte de comerț Să se facă ca o 
profesiune obişnuită. — Nu este suficientă săvârşirea unui 
singur act de comerţ izolat. Trebuie ca săvârşirea de 
fapte obiective de comerţ să se facă în mod metodic, 
sistematic; trebue să fie o îndeletnicire metodică, pentru ca 
din totalul operaţiunilor, o persoană să tragă resursele 
de trai şi în genere de câştig. Nu se cere însă ca pro- 
fesiunea să fie principală. Cineva poate să aibă profe- 
siunea principală de autor dramatic şi să aibă un negoţ 
cu totul străin îndeletnicirii lui principale. Deasemenea, 
cinevă poate să aibă profesiunea principală de advocat şi 
să aibă şi un negoţ, care să fie socotit secundar. Legea 
cere ca profesiunea să fie obişnuită. Când poate fi socotită 
ca o profesiune obişnuită săvârşirea de fapte obiective 
de comerţ? Când faptele obiective de comerţ încep să 
fie socotite ca săvârşite, nu în mod izolat ci ca o pro- 
fesiune obişnuită? Este o chestiune de fapt lăsată la su- 
Verana apreciere a instanţelor judecătoreşti. Dacă o in- 
sianţă, care judecă în fapt, cum e Tribunalul sau Curtea



$ 12. Capacitatea cerută pentru a fi. comerciant. 79 
  

de Apel, a găsit că X a săvârşit fapte obiective de comerţ, 
ca o profesiune obişnuită, instanța de recurs, Curtea de 

Caasaţie, nu mai poate să zică: rău a judecat instanţa 

de fond, când a atribuit calitatea de comerciant cuiva, 

pentru că aceasta este o chestiune de fapt şi iese de sub. 

cenzura Curţii de Casaţie. In acelaş timp, dacă o in- 

stanţă de fond a socotit, că o persoană ma făcut fapte 

de comerţ ca o profesiune obişnuită, şi în acest caz ho- 

tărirea instanţei de fond scapă de sub cenzura Curţii de 

Casaţie. 

Sunt unele acte: de comerţ obiective, cari nu pot îi 

exercitate ca o profesiune. Intr'adevâr, poate cinevă să-şi 

facă o profesiune din semnarea cambiilor? Legea spune 

că cinevă devine comerciant prin exercitarea faptelor o- 

biective de comerţ, însă, ca o profesiune obişnuită. Sunt 

fapte obiective de comerţ, cum este semnarea de cambii, 

care nu pot duce prin ele însăși la calificarea de comer- 

ciant. Ori câte cambii ar semnă un necomerciant, sem- 

narea de cambii, deşi act obiectiv de comerţ, nu poate 

atribui calitatea de comerciant. 

$ 12. Capacitatea cerută pentru a fi comerciant. 

61. Principiul general. — Exceptându-se cazul mino- 

rilor emancipaţi — despre cari ne vom ocupă mai jos —, 
codul ncstru de comerţ nu se ocupă de capacitatea, ie 

trebuie so aibă cinevă pentru a îacheiă un act obiectiv 

de comerţ. Pentru obligaţiuni izolate, se vor aplică normele 
dreptului comun în materie de capacitate.. Acele norme 

ne vor arătă, prin urmare, când reprezentantul are ne- 

voe şi de alte abilitări (avizul consiliului de familie, omo- 

logarea Tribunalului, avis de jurisconsulţi); precum şi ca- 

zurile în cari unii incapabili (cei puşi sub consiliu ju- 

diciar), pot. încheiă acte singuri, ori cu asistenţa persoanei, 

care îi complectează capacitatea. 

Dacă pentru acte izolate trebuie să recurgem numai
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la dreptul civil, pentru capacitatea de a fi comerciant, 

codul de comerţ cuprinde dispoziţiuni precise, stabilind 
condiţiunile. 

62. In câte feluri un minor poate să exercite co- 
merțul. —. Mimorul poate exercită comerţul personal; dar 
se mai poate ca reprezentantul legal să exercite comerțul 
pentru . minor. In ambele cazuri, legea prevede anumite 
abilitări, precum şi anumite publicităţi, fără îndeplinirea 
cărora minorul nu devine comerciant. 

Să examinăm pe rând cele două ipoteze: minorul 
exercită personal comerţul; comerţul este exercitat de re- 
prezentantul legal în numele minorului. 

63. Condițiunile cerute pentru ca minorul să exercite 
“personal. c comerțul. . — Pentru ca minorul să poată exercită 
personal un comerţ, să fie deci comerciant, legea (art. 10 
codul comercial), cere îndeplinirea următoarelor condițiuni: 

IL) Minorul trebue să fie emancipat, potrivit dreptului 
civil. Ştim din dreptul civil, că emanciparea este de 2 
feluri: a) emanciparea de drept, care are loc prin căsă- 
toria minorului şi b) emanciparea expresă, adică acordată 
de tată, sau în lipsă de tată de către mamă; când au 
murit ambii părinţi. emanciparea se acordă de consiliul 
de familie. 

20 Minorul trebuie să aibă 18 ani împliniţi. Codul 
de comerţ ţinând seama că emanciparea prin căsătorie poate 
aveă loc şi la o vârsă mai mică (femeea se poate căsă- 
tori la 15 ani), nu sa mulţumit să prevadă că minorul, spre 
a deveni comerciant, trebuie să fie emancipat, ci a ce- 
rut în plus vârsta minimă de 18 ani. 

30) Autorizare specială de a face comerţ. Această au- 
torizare este necesară, fie că emanciparea a fost de drept 
(tacită), fie că emanciparea sa acordat expres. Cel care 
emancipează pe un minor, îi dă acestuia puterea de a-şi 
administră “singur averea lui. Dar pentru a face actele 
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necesare unui negoţ, legiuitorul mai care, ca acela, care 
emancipează un minor, să-şi deă seama dacă minorul, pe 
lângă administrarea averii, poate face comerţ, adică poate 
să exercite acte, ce depăşesc cadrul actelor de simplă ad- 
ministraţiune. De aceea legea cere 0. autorizare specială 
prin cae, fie păriaţii, fie consiliul de familie şi Tribu- 
nalul să precizeze, că minorul poate face comerţ. Auto- 
rizarea aceasta de a îace comerţ, poate să fie generală: 
de a face orice comerţ; poate fi specială : de a face 
numai anumite acte de comerţ. Dacă autorizarea este ge- 
nerală, minorul va puteă face orice operaţiune necesară 
    

oricărui comerţ. Dacă este specială, — autorizare pentru 
o anumită ramură de negoţ, — minorul nu 1u_va_ putea face 
decât actele referitoare la acel negoț, pentru | care a fost 
autorizat în mod le al. 
0] Publicarea actelor de amancinare si autori 
Un minor chiar dacă este emancipat şi are 18 ani, n poate 
începe negoţul său decât după ce au fost îndeplinite dispo- 
ziţiile art. 10 cod. com., în ce priveşte publicarea actelor 
de emancipare şi autorizarea de a face comerţ. 

_Legea prevede că actele de emancipare, precum şi 
autorizarea de a face comerţ, „trebuie: sc “să” Tie prezentate 

la tribunalul * în _circuniscripția Căruia minorul îşi va stabili 
2 sediul principal al comerţului său. La acest tribunal, actele 
de emancipare şi actele de autorizare vor fi transcrise 
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a întrun „registru special. Ne vom ocupă mai târziu de Te 
gistrul pentru comercianţi şi vom vedeă ce anume acte 
se transcriu în acest registru. Primul act, pe care îl 
vedem că trebue transcris în registrul pentru comercianţi, 
este actul de emancipare şi actul de autorizarea minorului 
de a face comerţ. 

Pe lângă transcriere, legea mai cere tot prin art. 10, 
publicarea Şi afişarea actelor de emancipare şi „autorizare. 
Afişarea se face în sala tribunalului, în sala comunei în 
care comerciantul îşi va exercită comerţul, în localui bursei 
ceiei mai apropiate, dacă nu există o bursă | în „chiar 
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acea comună. In fine, actele menţionate se vor publică în 
foaia anunţurilor judiciare a localităţii în care minorul 

îşi va exercită comerţul său. Transcrierea, afişarea şi pu- 

blicarea, se vor îace prin îngrijirea grefierului tribuna- 

lului. 
“La dosar se vor păstră procesele verbale constata- 

toare că s'au îndeplinit afişerile;. deasemenea, la dosar se 

va păstră un exemplar din foaia anunţurilor judiciare, în 

care sau publicat emanciparea şi autorizarea de a face 

comerţ. 

Inainte de a se fi îndeplinit toate condiţiunile enu- 

merate mai sus, — minorul nu poate dobândi calitatea 

de comerciant. Orice acte de comerţ, pe cari le-ar îace 
minorul nu sunt valabile, înainte de a se îndeplini. toate 

64. Efectele îndeplinirii condițiunilcr. — Un minor 

autorizat de a face comerţ, este deplin capabil întocmai 

ca şi un major pentru toate actele cu referință la co- 

merţul său. (art. 12 cod. com.). El va puteă face acte 

de administraţiune, dar şi acte de îastrăinare a bunurilor 

sale mobile şi imobile. El va puteă vinde, va putea să 

ipotecheze; codul comercial nu pune nici o limită privi- 

toare la actele, pe cari minorul le săvârşeşte în legătură 

cu comerțul său. Insă, sistemul codului nostru este imper- 

îect, pentrucă îi dă minorului o capacitate deplină egală 

cu aceia a majorului, numai pentru actele referitoare la 

negoţul său şi atuaci poate să nască 9 îndoială dacă un act 

este sau nu cu referinţă la negoţ, pe când minorul eman- 

cipai, şi autorizat să facă comerţ, ar trebui să fie asimilat 

în totul majorului. De aci distincţiunea, că minorul poate 

să vândă imobile, dacă vânzarea este în legătură cu ne- 

goţul său, dar nu poate să le vândă, dacă nu este în 

legătură cu acest negoţ. Și dacă i s'a dat voe minorului 

să facă astiel de acte ca o profesiune, care implică san- 

cţiuni severe, mai ales în ce priveşte falimentul, de ce să
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nu fie capabil ca şi majorul să facă aceleaşi acte în do- 
meniul dreptului civil? Această dispozițiune a codului va tre- 
bui să fie modificată în sensul, că minorul emancipat şi au- 
torizat să facă comerţ, va fi socotit de către legiuitor ca 
deplin capabil în toate domeniile, nu numai în domeniul 
dreptului comercial. 

65. Revocarea autorizării date minorului de a jace pi 
comerț. —  Hutorizarea de a face comerţ poate să fie 
revocată, căci se poate, ca minorul să nu “corespundă aş- 
teptărilor ; se poate întâmplă, ca minorul, începând să-şi - 
exercite profesiunea, să arate, că nu este un cm pri- 
cepui sau că-şi risipeşte avutul său. Atunci legea pune 
la dispoziţia persoanelor, cari l-au autorizat, posibilitatea 
de ai revocă autorizarea dată minorului de a face comerţ. 
Și aci legea face o _distincţiune după cum minorul a în- 
ceput să exercite comerţul, sau au şi-a început comerţul. 

_Dacă minorul nu a început încă comerţul său, revocarea 
se face numai printr'o declaraţiune, “care trebuie “să "fie 
transcrisă, afişată şi publicată potrivit art. 10: Dacă însă 
minorul „a început să exercite comerțul, legea prevede, că 
revocarea nu _se mai poate face "decâ? pe cale judecă- 
torească, adică revocarea trebuie” să "fi6 coriită “AETăpiț —=- 
buna! şi tribunalul în “Cărieră “ae COASIIII) trebuie” -să—as Îi 
culte şi pe minor. Revocarea, fie că se dă fără într i. 

| venţiunea justițici, ie că se dă cu Intervențiuacă JUST 
“ţiei. "au poate vătămă drepturile celor de-al treilea, ce 
decurg_din _Obligățiiitii le “că Scuter Terre tree Powoeenete a Sera eu AI înainta : TA Spa 2 sas a n 

să le fie opozabilă. 
oa Brat! ere itas rerte 
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66. Conaifiunile pentru ca minorul emancipat să faci i 
acte de comerț izolate. —  Condiţiunile cerute pentru ca 
un minor să poată face comerţ, se cer şi pentru un emai- 
cipat de a face un aci de comerţ izolat. Prin urmare, 
ua emaâncipat, care are 20 sau 18 ani, nu va puteă să- 
vârşi un act obiectiv de comerţ, 9 vânzare-cumpărare, izo-
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lat, decât dacă a fost abilitat în modul arătat 

de art. 10 cod. com., adică a fost special autorizat şi 
autorizarea a fost transcrisă, afişată şi publicată. 

67. Condiţiunile în cari reprezentantul legal al minc- 

raului poate fi autorizat să exercite comerțiul. — Să vedem 

a doua ipoteză şi anume aceea când reprezentantul le- 

gal poate să exercite comerţul în numele minorului. Legea 

presupune că este un interes mare, pentru ca reprezen- 

taniul legal să facă comerţ pentru minor. Sunt cazuri 

când este o necesitate ca reprezentantul legal să facă 

condiţiunea ca aceste persoane i (să “ continue un comerţ în- 

ceput, iar nicidecum să înceapă un comerţ nou; pe când 

minorul emancipat, am văzut, că poate îi autorizat să 

înceapă un comerţ. La vârsta când se emancipează, cei 
cari îi dau autorizarea pot să-şi deă seama dacă minorul 

întruneşte calităţile cerute pentru un negustor şi deci în 

cunoştinţă de cauză i se dă autorizare, ţinând seama de 

aptitudinile lui pentru comerţ. Insă când minorul este 

prea mic, nu se ştie ce însuşiri va avea şi  legiui- 

torul prevede, că reprezentantul legal al minorului nici- 

odată nu poeate “îi autorizat decât să continue un comerţ, 

care se găseşte în pâtrimoniul minorului. Inchipuiţi-vă, că 

un comerciant moare şi lasă un copil minor, iar comerțul 
este foarte înfloritor. Minorul neavând încă vârsta de a 

fi emancipat, ar trebui să spunem, că nu se mai poate 

continuă comerţul şi că ar fi necesară o grabnică lichidare. 

Or, dacă sar lichidă comerțul, minorul ar suferi o mare: 
pagubă, din cauza legii. Or, legea trebuie să aibă dispo- 
zițiuni pentru protecţiunea minorului şi nu în contra lui. 
Și atunci, codul comercial stabileşte, că dacă în patrimoniul 
minorului se găsește un comerţ, fie că este dobândit pe 

„cale de succesiune, fie că este dobândit pe cale de q-- 
noțiune, este în interesul minorului, ca acest comerţ, dacă 
e îniloritor, să continue şi continuarea să se facă prin re-
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prezentantul legal al minorului. Legea se ocupă de această 
„ipoteză în art. 13, şi ne spune: tatăl sau muma, care 

4 exercită puterea părintească sau, în lipsă, tutorul, nu poâte 
4 continuă comerțul în interesul unui minor, dacă nu vor îi 

autorizaţi, cel dintâi de Tribunalul civil şi cel de al doilea, 
prin _ încheierea consiliului de familie omologată de Tri. 
bunal?. Teme eee, 

Știm că puterea părintească este atribuţiunea tatălui 
şi mamii. Cât timp sunt amândoi la o laltă, tatăl este 
reprezentantul familiei, el îşi dă consimţământul ori de 
câte ori autoritatea paternă este chemată să se mânifeste. Dacă 
tatăl a murit, este absent, sau interzis, atunci mama exercită 
puterea părintească, iar dacă lipsesc ambii părinţi, atunci tu- 
torul poate fi autorizat de a continuă un comerţ in interesul 
unui minor. Autorizarea trebuie să fie dată părinţilor de către 
tribunalul civil, iar tutorului de către consiliul de familie, şi 
omologată de către tribunal. Actul de autorizare dat îie 
părinţilor, îie tutorelui, va fi transcris, afişat şi publicat 
potrivit dispoziţiunilor art. 10. 

  

68. Cine este comerciant, când comerțul se exercită 
de către reprezentantul legal în numele minorului? — Sa 
zis, că minorul, când comerţul se exercită de tutor, nu 
poate fi comerciant; dar cum comerţul trebuie să aibă 
un titular, sa găsit în vremuri, o instanţă judecătorească, 
tribunalul Ilfov, care să spună, că comerciantă este firma. 
A fost în Bucureşti un mare magazin, cu o firmă veche: 
„Dimitrie Petrescu”. Ei bine, Dimitrie Petrescu a murit şi 
a lăsat copii minori. Tutorul, care a exercitat comerțul în 
numele minorului, ma putut face faţă plăţilor şi a fost 
declarat în stare de faliment. Cine a fost declarat în stare 
de faliment? Tribunalul Ilfov, prin sentința No. 142 din 
1908, a declarat în stare de faliment firma „Dimitrie 
Petrescu“, pentrucă s'a zis, că unui minor nu poţi să-i 
aplici dispoziţiile falimentare. 

Intr'adevăr, în codul comercial sunt dispoziţiuni spe--
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ciale pentru persoana falitului:; comerciantul falit este înscris 

pe lista faliţilor şi dacă nu a fost reabilitat, nu mai poate 

să intre în localul de bursă, nu poate fi nici alegător, nici 

eligibil la Camerele de Comerţ, nu poate îi alegător nici 
la aiegerile pentru Parlament, etc. 

S'a susținut, că minorului nevinovat nu-i putem a- 

plică sancţiunile din materia falimentului, şi că el nu 
este comerciant. 

Dar după o părere, împărtăşită azi de cei mai mulţi |), 

comerciantul fiind perscana în numele căreia se exercită 

îapte de comerţ ca o profesiune obicinuită, evident că 

trebuie să-i aplicăm aceste dispoziţiuni şi minorului, pen- 

trucă el este comerciant. Minorul este titularul comerțului ; 

comerțul se exercită în numele lui, el capătă . calitatea 
de comerciant. Dar, pe de altă parte, minorului nu i se 

vor aplică sancţiunile penale, prevăzute de cod. com. în 
materia falimentului, pentrucă pedeapsa penală nu se poate 

aplică decât pentru fapte proprii şi în cazul nostru fap- 
tele nu sunt decât ale reprezentantului. 

A pi 

69. Femeea măritat. — Să vedem condiţiunile pe cari 
ÎN iN E RIO tor La j _ . RR 

le cere legea, pentruca femeea măritată, să poată să fie 

comerciantă. După codul comercial român, femeea mări- 

tată nu poate îi comerciantă, decât cu. -autorizarea soţului. 

Femeea nemăritată, oricât de tânără ar fi, destul să fie 

majoră, pcate fi comerciantă, pe când femeia măritată, 

orice vârstă ar aveă, nu poate îi comercianţă, decât cu coa- 
simţământul soţului. 

Autorizarea poate îi expresă sau tacită. Când co- 

merțul femeii este notoriu, consimţământul se prezumă (este 

tacit), atară numai dacă “soţul nu-i interzice exercitarea 
comerţului şi în cazul acesta interzicerea trebuie să fie 

expresă, şi publicată potrivit celor cuprinse în art. 10. 

1) Conform Casaţia română, 27 Februarie 1999, Buletinul Ca 
sației, 1909 p. 266.
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Autorizarea, ca şi la minori, poate îi generală sau 
numai pentru o ramură de comerţ. 

Trebue să facem o disticţiune între soţia comerciantă 
şi soţia unui comerciant, uxor mercatrix de uxor merca- 
toris. Soţia unui comerciant, chiar dacă face o faptă de 
comerţ, cu ocazia exerciţiului comerţului bărbatului său,: 
nu devine prin aceasta comerciantă. Ca să fie şi ea comer- 
ciantă, trebuie ca pe lângă comerţul bărbatului să aibă şi 
ea un comerţ propriu. 

După dreptul comercial, bărbatul este suveran să a- 
_Corde sau să refuze autorizarea. In dreptul "civil. "când 
“bărbatul “retuză, fără just motiv, să deâ autorizarea sa 
pentru un act pe care femeea vrea să-l îacă, ie- 
meea se poate adresă justiţiei, pentru a căpătă zutz- 
rizarea. In acest caz, femeea somează pe bărbat să-şi dea 
consimţământul, şi dacă bărbatul refuză, soția cheamă pe “* 
bărbat înaintea tribunalului civil, unde acesta expune cau- 
zele refuzului său. Tribunalul apreciază, şi, dacă găseşte 
că refuzul bărbatului nu este justificat, acordă el această 
autorizare. In dreptul comercial, bărbatul este suveran în 
a acordă sau a refuză autorizarea. In art. 15 din codul 
comercial, se spune când femeia poate să fie autorizată de 
justiţie de a face comerţ. Din cuprinsul art. 15 rezultă, — 

„aşă sa interpretat şi de doctrină şi de jurisprudenţă, — 
că tribunalul nu poate să cheme pe bărbat şi să aprecieze 
dacă motivele invocate de acesta nu sunt întemeiate şi, în 
contra voinţei lui, să deă autorizare de a face comerţ. 

j_Temeiul acestei deosebiri dintre codul civil şi codul comercial 
„este că, pe când autorizarea în civil se dă pentru _un singur 

mare n me mea 
„act, în. „materie comercială, autorizarea e generică şi împlică 
mari riscuri. Este vorba câ femeca să imbrăţişeze “pr=- 
fesiunea de comerciantă, care o pune în contact cu toată 
lumea; «e vorba de o profesiune care desface oarecuni 
pe femee de căminul conjugal şi trece dintro categzrie 
socială, într'altă categorie socială. 

Pe vremea când sa făurit cod. com., mai bine zis, 

  

a no e
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-când sa luat codul nostru după cel italian, pe acea vreme 

negoţul nu eră aşa de onorat, femeea nu eră aşă de cultă 

“Şi îndestul de pregătită şi nu se concepeă ca femeca să 

lucreze alături şi egală cu bărbatul. Noi am păstrat a- 

-ceastă dispozițiune, luată dela Italieni, dar astăzi în Italia 

femeea poate deveni comerciantă şi fără autorizarea băr- 
batului. 

70. Bărbat minor, interzis sau absent; femee măritată 

minoră. — Dacă bărbatul este minor, pentruca el să poată 
-dă autorizare soţiei sale să exercite comerţul, trebuie mai 

întâi ca el să fie autorizat, potrivit art. 10 din codul co- 

mercial să-şi deă consimţământul la negoţul femeii. Şi 

Iucrul e firesc. Nu poate soțul să consimţă ca femeea să 

exercite un comerţ, când el personal nu are capacitatea 
de a fi comerciant. 

Prin urmare, când soţul e minor, are nevoie de au- 

torizarea părinţilor (tată sau mamă), iar în lipsă de părinţi 

el are nevoe de autorizarea tutorelui dată în urma luarei 

avizului consiliului de familie, aviz care trebuie să fie 

omologat de tribunal. Această autorizare dată bărbatului 

de a consimţi, ca femeea să devie comerciantă, va îi 

transcrisă, afişată şi publicată. 

Dacă bărbatul este interzis ori absent, autorizarea va 

îi dată de Tribunalul civil. 

Dacă soţia - va fi minoră, ea, pe lângă consimţămâatul 

soţului, va aveă nevoe de autorizarea cerută oricărui minor 

emancipat pentru a face comerţ. 

11. Efectele autorizării date femeii de a face co- 

merf. Femeea, autorizată să facă comerţ, dobândeşte 
deplină capacitate în ce priveşte comerţul său. Ea poate 
să oblige, poate să steă în justiţie, poate să înstreineze 
sau să ipoteceze averea sa imobiliară, fără să aibă nevoie 
de consimțământul soţului său: o condiţie se cere, ca 
actele încheiate de dânsa, să se refere la comerţ. Deci, 
şi aici, caşi la minorul autorizat să facă comerţ, întâlnim
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o capacitate deplină pentru actele referitoare la ccmerţ, 
şi o incapacitate, când actele nu se referă la comerţul au- 
torizat. 

La principiul că femeea, autorizată să facă comerţ, 
dobândeşte deplină capacitate pentru toate actele referi-- 
toare la comerţ şi că pentru aceste acte ea răspunde cu 
patrimoniul ei, avem două :excepţiuni: 

4; Femeea comerciantă nu poate constitui sau intră 
„întro societate “cu răspundere “nemărginită, “fără o auto- 
rizare specială a bărbatului „său, sau, în caz de interdicţie 

„ori absenţă a acestuia, fără ă autorizarea tribunalului “civil 
“(art. 15 cod. con.) ; m 

by Femeea_c comerciantă, nu poate să înstrăineze sau să 
ipotecheze bunurile sale | dotale, decât în cazurile şi “după 
formele prevăzute de codul civil. 

Teama legiuitorului a fost, ca nu cumvă autorizarea 
de a face comerţ, să fie numai un pretext spre a :se risipi 
dota femeii. 

S'ar puteă întâmplă ca soțul să convingă pe soţia. 
sa să devină comerciantă pentru a puteă să înstrăineze 
bunuri dotale, înlăturând prin simpla lui voinţă, dispo- 
ziţiile categorice prevăzute în codul civil şi în actul dotal. 
Pentru aceste considerațiuni, legiuitorul a stabilit că bu- 
nurile dotale nu pot fi înstrăinate sau ipotecate de "solia” 
comerciantă, nici în interesul comerțului ei. "> 

| Dar în ce priveşte efectele” autorizării- dată femeii 
de către soţ, de a deveni comerciantă, codul nostru de 
comerţ mai prevede o dispoziţie şi anume că, dacă prin 
contractul bănesc de căsătorie, soţul şi-a prevăzut unele 
avaniaje asupra bunurilor soţiei, drepturile soţului vor fi 

„primate de drepturile creditorilor născuţi posterior auto- 
rizării dată soţiei de a deveni comerciantă. Această dispo-- 
ziţiune, după care drepturile soţului asupra averii soţiei 

vor veni în rândul al doilea, adică numai după ce vor 
fi satistăcuţi creditorii comerciali, îşi are origina în dreptul 
francez. La Francezi, adeseori, se adoptă regimul ma--
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trimonial, în virtutea căruia toată averea dobândită de 

soţi sau de unul dintre ei, intră în comunitate şi admi- 

nistrarea bunurilor comunităţii aparţine bărbatului. Ei biae, 

dacă bărbatul autoriză pe soţie să devină comerciantă, ea 

poate să dobândească bunuri. Bunurile intră în comunitate 

şi aparţin deopotrivă soţului şi soţiei. Deaceea legiuitorul 

francez a prevăzut, că în această ipoteză, când soţul au- 

toriză pe soţie să facă comerţ, însemnează că el renunţă 

de a se prevală de drepturile ce ar aveă asupra bunurilor 

din comunitate, şi că drepturile soţului asupra acestor bunuri 

din comunitate se vor exercită după ce vor îi îndestulaţi 
creditorii scţiei. 

72. Revocarea autorizării dată soției. —  Putorizarea, 

dată soţiei de a face comerţ, poate să fie revocată, ca 
orice autorizare dată celor incapabili de a face comerţ. 

Am văzut că autorizarea este expresă sau tacită. Re- 

vocarea dimpoirivă, nu poate fi decât expresă. Ea trebuie 

să reiasă dintrun act, transcris, afişat Şi publicat, potrivit 

art. 10. Şi revocarea autorizării dată soţiei se deose- 

beşte, — lucru pe care dealtfel l-am văzut şi atunci când 

ne-am ocupat de minori, — după 'cum soţia a început 

sau nu exerciţiul comerţului. Dacă a început să exercite 
comerțul, revocarea nu poate aveă valoare, decât dacă este 
cerută justiţiei şi numai dacă tribunalul a ascultat în 
Camera de Consiliu pe soţ şi soţie şi a pronunţat o 
hotărire de admitere. 

Şi aici observăm că revocarea nu poate vătămă dreptu- 
rile celor de al treilea. 

Dar dacă autorizarea ma îost dată de către soţ, ci 

de justiţie, când soţul este absent ori pus sub interdicţie, 
se mai poate revocă autorizarea? Principiul este că au- 
torizareu poate îi revocată de acela care a dat-o. Dar Tri- 
bunalul nu este în măsură să cunoască actele făcute de 

soţie. În lipsa uaei dispozițiuni legale, se admite că au- 

torizarea dată de tribunal, poate îi revocată după cere-
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rea familiei şi a celor direcţi interesaţi în averea soţiei. 
Odată sezizaţ tribunalul, acesta va apreciă, va vedea în- 
trucât actele săvârşite de soţie sunt compatibile cu activitațea 
unul bun comerciant şi se va pronunţă. 

73. /nterzişii şi cei puşi sub consi iu judiciar. — Ne-am 
ocupat până acum despre incapabilii cari pot să devină 
comercianţi; astfel minorul şi femeia, deşi în principiu 
sunt incapabili, pot deveni comercianţi. 

Codul comercial prevede şi o altă categorie de in- 
capabili, incapabilii îa mod absolut. Aceştia sunt inter- 
zişii şi cei puşi sub consiliu judiciar, cari sub nici o 
condiţiune, -— spune codul comercial -—, nu pot să devină 
comercianţi şi nici să exercite un comerţ, nici ei pers5tăl, 
"nici priri reprezentanţii lor “legali sau persoanele “Chiemăte 
să ie complect ze capacitatea. In privința aceasta, art. 14” 

„cod. ccm. spune în mod precis: 
interzisul şi cel pus sub un consiliu judiciar, nu pot fi comercianţi și nici continuă an comerț. 

„Rațiunea pentru care legea prevede că interzişii şi 
cei puşi sub consiliu judiciar nu pot nici sub un motiv să 
exercite comerţul, este foarte lesne de desprins: minorul poate 
îi autorizat să facă comerț, întrucât la vârsta de 18 anise 
poate vedea dacă el are însuşiri de a deveni ccmerciant; dim- 
potrivă, la un interzis nu se ştie dacă el va reveni. la o dreaptă 
judecată, iar faptele celui pus sub consiliu judiciar învede- 
rează că nu este apt să-şi administreze propria lui avere, 
deci trebuie să fie oprit de a face din acte de înstrăinare o 
profesiune cbicinuită. 

Sar îi putut acceptă ca, pentru mai multă siguranţă, 
cel pus sub consiliu judiciar să facă comerţ cu asistenţa 
consiliului său. Legiuitorul român ma admis acest lucru, 

„pentrucă un comerţ însemnează săvârşirea de nenumărate 
acte şi o asistenţă continuă, de fiecare minut, a consi- 
liului, ceeace este o imposibilitate. 

   

  

Pepe me
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74. Incompatibilități. — Sunt unele legi, cari interzic 

unor anume funcţionari sau chiar unor profesionişti (cum 

«e legea corpului de avocaţi) să facă comerţ. Ce se în- 

tâmplă, dacă contrariu celor prevăzute în legea corpului 

respectiv, contrariu incompatibilităţii create, funcţionarul 

(sau, bunăoară, avocatul), exercită acte de comerţ ca o 

profesiune cbişnuită? Devine el comerciant? Desigur, că da. 

Incompatibilitatea, spre deosebire de incapacitate, nu îm- 

piedică pe acel, care exercită comerţul, să devie comer- 

ciant. Incompatibilitatea va aveă ca rezultat numai măsuri 
„disciplinare împotriva persoanei care, contrar legii, a exer- 

citat acte de comerţ obiective, făcând din această exercitare 

«0 profesiune.
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75. Generalităţi. — In codul comercial, precum şi în 
alte legi speciale, sunt împrăştiate diferite dispoziţiuni, 
cari se referă la drepturile şi îndatoririle ce le au per- 
soanele numai pentru faptul că exercită profesiunea de 
comerciant. Vom arăţă priucipalele îndatoriri pe cari le 
au comercianții, îndatoriri cari se explică prin chiar in- 
teresul comercianților, precum şi prin interesul terţilor, 
cari eventual ar contractă cu comercianții. Şi vom vedeă 
în tot cursul dreptului comercial preocuparea, pe care o 
are legiuitorul de terţii de bună credinţă. 

| îi 
CA | G Pacat. :    | 16._Legea din 6 lunie 1913. — Prima îndatorire a 

” unui comerciant este să-şi inscrie firma. Ar spus la în- 
ceputul acestui curs, că firma este reglementată printr”o 
lege aparte legea din 6 Iunie 1913. Dispoziţiunile cu
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referință la firmă, nu le găsim în codul comercial. Din 

potrivă, găsim dispoziţiunile referitoare la firmă în co- 

dul comercial din Traasilvania şi Bucovina. 

In legislaţiunile germanice, găsim în codul de comerţ, 
un capitol rezervat registrului pentru comercianți, care se 

ține ia tribunalul de comerţ, în care, pe lângă firmă, se 

trec toate actele şi evenimentele, cari interesează comerţul, 

spre a îi cunoscute de public. Registrul pentru comercianţi 

sau registrul de comerţ a existat în Evul Mediu şi dela 

comerţul înfloritor al cetăților italiene şi germane a fost 

trecut şi menţinut la Germani şi numai târziu, în ultimii 

ani, dispoziţiunile din legislaţia germanică au îost adsp- 

tate atât de Franţa cât şi de Italia. 

In dreptul comercial românesc avem registru pentru 
comercianţi, dar nu avem o reglementare unitară a acestui 

registru, ci dispoziţiuni fragmentare. In ce priveşte firma, 

legea din 1913 prevede că fiecare comerciant este dator 

să-şi înscrie firma în registrul dela tribunalul comercial. 

77. Ce înțelegem prin cuvântul „jirmă”? — Firma este 

numele, sub care un comerciant îşi exercită negoţul. Firma 

coincide cu numele şi prenumele unui persoane fizice. 

Legea firmelor prevede că firma se compune din numele 

şi prenumele scris în întregime. 

Prin „nume”, înţelegem numele de familie şi prin 

„prenume, numele care variază, numele cel mic, nu pu- 

tem spune numele de botez, pentrucă nu toată lumea se 

botează! 
Legiuitorul cere pronumele în întregime, nu se mul- 

ţumeşte cu inițialele: I. Ionescu, I. Solomon. După legea 

numelui (18 Martie 1895), nimeni 'mare dreptul să se 

servească de ui nume ce nu-i aparține; se poate, cu 

anume formalităţi, schimbă numele de familie, dar este 

inadmisibilă schimbarea pronumelui, adică din Isac să-l 

facă Jean sau din Mauriciu, Mişu. Mai mult, legea fir- 

melor cere pronumele în întregime, pentruca publicul să
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poată şti cum îl cheamă exact pe comerciant. Legiuitorul 
nostru în mod intenţionat cere pronumele în întregime. 

Inscrierea firmei se cere la tribunal şi dacă în petiție 
se arâtă numele Jules Goldenberg şi tribuaalul admite în 
scrierea firmei Jules Goldeaberg, deşi pe petiţionar nu-l 
chiamă Jules, aceasta este o violare a legii şi unul, 
care sar numi cu adevărat Jules Goldenberg, ar putea 
cere tribunalului să radieze o asemenea firmă. 

Deocamdată noi reținem, că firma unei persoane fi- 
zice trebuie să coiacidă cu numele său civil, şi prin numele 
civil, înțelegem numele de familie şi prEiumele. 

78. Firma societăților comerciale.  — Firmă  w'au 
numai persoanele fizice; şi societăţile comerciale trebuie 
să aibă firmă. Dacă o persoană fizică are drept firmă 
numele său civil, să vedem în ce coastă firma uiei so- 
cietăţi comerciale. 

Toată lumea este de acord că societăţile în aume co- 
lectiv şi în comandită au o firmă socială, cum zic îran- 
cezii : raison sociale. In ce priveşte societăţile anonime, 
în deobşte se spune, că acestea mau firmă. 

Firma la societatea în nume colectiv se compune din 
numele tuturor asociaţilor sau din numele unui singur 
asociat şi cu ua adaos dia care să rezulte că mai sunt 
şi alţii asociaţi; de exemplu: Ionescu şi Georgescu, so- 
cietate în nume colectiv; Ionescu et Co., societate. în aume 
colectiv. 

La societăţile în comandită, adică la societăţile în care 
ună sau mai multe persoane răspund nelimitat, ne- 
mărginit, cu întreaga lor avere; iar alţii răspund aumai 
cu ceeace au adus în societate, firma socială nu se poate 
compune decât din numele unuia, a unora sau a tutu- 
ror asociaţilor cu răspundere nemărginită. Asociaţii cu răs- 
pundere nemărginită se numesc comânditaţi. La aceste 
societăţii, firma nu poate cuprinde decât numele coman- - 
ditaţilor, cu arătarea că este vorba de o societate în
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comandită. „Ionescu & Co., societate în comandită simplă”. 

Sau dacă societatea în comandită este pe acţiuni, firma va 

fi: „lonescu & Comp., societate în comandită pe acţiuni”. 

La „societăţile anonime, legea interzice ca în denu- 

mirea societăţii să se introducă numele persoanelor, cari 

compun societatea. Societatea anonimă, trebuie să-şi exer- 

cite comerţul sub o denumire, care de cele mai multe ori 

se referă la genul de comerţ, pe care îl exercită acea 

societate, de exemplu: „Cartea Românească”; „Petrolul Ro- 

mânesc”; „Petrol Govora”; „Steaua Română”. In denumirea 

unei societăţi anonime, poate figură numele unei persoane, 

care a murit şi care a avut un rol într'o ramură de în- 

dustrie, de exemplu: „Tipografia Gutenberg”. 

Şi denumirea unei societăţi anonime este. o. îirmă, 

căci sub acest nume — denumire — societatea îşi exercită 

comerţul său. Este adevărat că firma societăţii anonime 

nu cuprinde numele vreunui asociat, nu este o „Namen- 

firma”, ci o denumire, O _„Sach-furmiu „cum foarte bine 

disting Germanii. ÎN maneneantii 
O societate anonimă nu este obligată decât dacă se 

scrie denumirea — noi zicem firma — şi apoi iscălesc 

persoanele cari o reprezintă. Prin urmare, din acest punct 

de vedere, în sens larg denumirea unei societăţi ano- 

nime este o firmă. 
Firmele societăţilor comerciale se trec într'un registru 

separat de firmele individuale: în registrul de firme so- 

ciale. 

79. Emblema. — Nu trebuie să conftundăm îirma unui 

comerciant cu emblema unui comerciant. 

Am arătat că firma este numele, sub care neguţă- 

țătorul îşi exercită negoţul lui. Emblema este o denu- 

mire, un semn care distinge un negoţ de altul, un siabili- 

ment comercial de altul. „La Papagal”, „La Briciul lui 

Cuza”, „La Snopul de Grâu”, sunt embleme. Comerţul nu 

se exercită sub aceste nume. Ele disting doar magazinul, 

fondul de comerţ. i
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Când se înscrie firma, petiţionarul arată ce emblemă 
! şi-a ales. Această emblemă trebue să difere de toate em- 
 blemele adopiate şi înscrise la Tribunal în ramura ace- 

luiaş comerţ. In acest scop, petiţionarul prezintă un cer- 
titicai al Grefei, constatator, că o emblemă la îel nu 
există în registrul de firme al Tribunalului. Dacă în rea- 
litate se va dovedi că există o emblemă la fel în aceeaşi 
ramură de comerţ, sau o emblemă asemănătoare, care ar 
puteă să producă contuziunea, cel interesat are putinţa, pe 
calea dreptului comun, să ceară dela justiţie radierea em- 
blemei, ce-l vătămă. 

Comercianţii nu se pot servi de embleme, fără a le 
însoţi de numele şi pronumele lor, adică de firma lor, 
deoarece legea voeşte ca publicul să ştie cine este cc- 
merciantul. 

Comercianţii (perscane fizice), cari exercită comerțul 
de bancă şi societăţile în nutne colectiv sau în comzrdită, 
al căror obiect esfe acest comerţ, nu se vor putea servi 
de embleme; iar numele comercianților, precum - si firma 
socială, ver îi urmate de cuvântul bancheri”, dispoziţie 

trecută în lege pentru a atrage atenţiunea publicului, că 

comerțul de bancă nu se exercită de către o societate ano- 

nimă (art. 3 din legea firmelor). 

Up comerciant poate să aibă atâtea embleme câte 
stabilimente comerciale are; însă el este obligat în acest 
caz, să ceară înscrierea firmei pentru fiecare emblemă. 

80. Ce se înscrie în registrul de firme. — Comerciantul 
„este dator să-şi înscrie firma la Tribunalul, în _circumscrip- 
“țiunea căruia exercită comerţul. Dacă are sucursale şi în 

alte judeţe, el trebuie să facă înscrierea la țoate tribunalele, 

în circumscripţiunea cărora are vre-o sucursală. 

In registrul firmelor se trece în afară de numele şi 

pronumele comerciantului, precum şi de celelalte enunţări 

din cerere, încă următoarele:
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1. Orice schimbare a locului sau a localului în care 
exercită comerţul ; | 

2. Trecerea fondului de comerţ către altă persoană; 

3. Arătarea dacă comerciantul e căsătorit şi care a- 

nume este contractul bănesc de căsătorie; deasemenea nu- 
mărul şi data hotăririi, care a pronunţat separaţiunea de 

patrimonii, precum şi încetarea acelei separaţiuni; 

4) Procurile date pentru gerarea fondului comercial ; 
retragerea lor; 

5. Semnătura în original a comerciantului, precum 
şi a procuratorilor lui; 

6) Declararea în faliment, încheierea concordatului; 

7) Incetarea comerţului; 

Pentru societăţile de comerţ, există un registru de 
firme special, care va cuprinde: 

a) Numărul curent; 

b) Data înregistrării firmei; 

c) Numărul şi data inscripţiunii; 
d) Firma socială; 

e) Emblema (dacă are); 

Î) Felul comerţului; 

2) Numele şi pronumele iuturor societarilor ; 
h) Domiciliul lor; 

i) Sediul principal şi sucursalele; 
i) Epoca începerii funcţionării; 

k) Numele şi pronumele societarilor, cari au semnă- 
tura socială; 

[) Semnăturile originale ale acelor, cari angajează; 
m; Numele şi pronumele directorului sau al administra- 

torilor-delegaţi; domiciliul lor; 

n) Numărul dosarului relativ la publicaţiile făcute con- 
tractului de societate şi modificările lui; 

0) Numele, pronumele şi domiciliul lichidatorilor ; 
Despre sistemul de publicitate orânduit pentru sc- 

cietăţile comerciale ne. vom ocupă la timp, atunci când 
vom trată organizarea lor.
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81. Firme proprii și firme derivate. — Am văzut că 

firmele individuale se compun din numele şi pronumele 

comerciantului. Acest fel de firme se numesc proprii, spre 

deosebire de firmele derivate, existente atunci “când o 
persoană dobândeşte un fond de comerț cu învoirea de 

a se servi mai departe de vechea firmă. Aaa 
In dreptul român, deşi dobândirea unui fond de co- 

merţ cu dreptul de a continuă vechea firmă, este adno- 

tată în registrul de firme, dobânditorul trebuie să adaoge 

la vechea firmă numele şi pronumele său, semnând astfel 

şi cu numele şi pronumele său. Aşă, dacă Ion Ionescu dobâa- 

deşte fondul de comerţ dela Petre Georgescu, el poate să-şi 

compue firma: Petre Georgescu, succesor Ion Ionescu. 

In dreptul german — şi la fel în dreptul din Tran- 

silvania şi Bucovina — cel ce dobândeşte un -fond de 

comerţ cu dreptul de a se servi de vechea firmă, poate 

să semneze pur şi simplu, cu numele persoanei, care i-a 

vândut fondul de comerţ. In acest caz, firma nu se mai 

potriveşte cu numele civil al comerciantului. 

82. Publicitatea registrului de jirme. -—_Registrul este 

public. Oricine poate să-l cerceteze şi să obţină extrase 

legalizate, fără să fie ţinut să justifice interesul. 

Deasemenea sunt publice toate actele depuse cu oca- 

ziunea înscrierii firmei şi a diferitelor adnotări în registru. 

Aceste acte sunt întrunite în dosare separate pentru fiecare 

comerciant. 

In afară de această publicitate, orice înscriere ori 

adnotare în registrul firmelor se afişează la uşa tribu- 

nalului, precum şi în „Foaia de informaţiuni comerciale” a 
ministerului industriei şi comerţului. 

83. Contravenţiuni la legea firmelor. — Inspectorii 

ministerelor de industrie, comerţ şi de finanţe; came- 

rile de comerţ şi industrie; autorităţile poliţieneşti şi co- 

munale; administraţiile financiare şi perceptorii, sunt da-
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tori să aducă la cunoştinţa Tribunalului pe comercianții 
cari nu-şi înscriu firma sau cari nu cer că în registru 
de firme să se facă adnotările cerute de lege. 

Tribunalul, constatând infracțiunile, pedepseşte pe co- 
mercianţi cu amendă în folosul camerei de comerţ, şi 
industrie respectivă. 

Dacă comerciantul, condamnat definitiv, nu-şi înscrie 
firma în termen de 5 zile, Tribunalul îl va condamnă la & 
amendă suplimentară de” 25-—1000 Iei pe fiecare zi de 
întârziere până la înscrierea firmei. | Da 
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84. Publicarea convențiunii matrimoniale. — la Italia 
tribunalele nu au competinţă de a autentifică acte. Notarii 
publici sunt cei cari autentifică; întocmai ca şi la noi în 
Transilvania şi Bucovina. 

Notarul public din Italia „care autentifică o coiven- 
venţiune matrimonială a unor persoane, dintre cari una este 
comerciantă, trebuie să transmită ua extras, în termen de 
o lună, Tribunalului în circumscripțiunea căruia se găseşte 
stebilimentul comerciantului, pentru a se procede la pu- 
blicare. (art. 16 cod. com. italian). 

Şi legiuitorul nostru prevede trimiterea la tribunalul 
de comerţ a unei copii după convenţiunea matrimonială a 

_unui comerciant. Dar datoria de a trimete “copia nu o 
are autoritatea care autentifică, ci o are „fiţerul stării 
civile. In Vechiul Regat, prin urmare, contractul bănesc 
de căsătorie se autentifică de tribunal; partea se prezintă 
cu contractul la ofițerul stării civile, iar ofițerul stării 
civile trebuie să trimeată o copie la acelaş tribunal, care 
a auientiticat actul, ca să-l publice, conform art. 10. Și 
aceasta sub sancţiunea amendării oiiţerului de stare civilă. 

Trebuie să menţionăm că legea noastră mai păcătuieşte 
şi în redactare, căci prevede că ofiţerul stării civile ire- 
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buie, să trimită o copie după contractul matrimonial, în 
+ermen de o lună dela data lui; termen explicabil în 

Italia, unde notarul, care autentifică e ţinut să trimită 

copia; dar la noi este straniu ca ofiţerul stării civile, să 
fie îndatorat să comunice copia, nu dela data când i se 
prezintă, sau şe oficiază căsătoria, ci dela data auten- 

tificării contractului. 
Ori, evident, soţul poate întârziă cu celebrarea că- 

sătoriei; poate să facă actul astăzi şi să se prezinte 

peste o lună. Atunci cum rămâne cu amenda prevăzută 
pentru ofiţerul stării civile, care nu trimete contractul: 

bănesc de căsătorie în termen de o lună dela autentificare? 
Este, desigur, o inadvertenţă. Trebue să admitem că ter- 

menul de o lună începe să curgă de când ofiţerul stării, 
civile ar fi putut să trimeată acest act. 

Am văzut prima ipoteză: un comerciant se căsăto- 

reşie şi adoptă un anume regim matrimonial; să examinăim 

a doua ipoteză şi anume, când după căsătorie cinevă' 
începe un comerţ. In această ipoteză codul nostru ca şi 

cel italian, prevede că însuş comerciantul este îndatorat 

ca în termen de o lună dela inceperea negoţului, să de- 

pună o copie de pe contractul bănesc de căsătorie, spre 

a se îace publicaţiunile cerute de articolul 10 din codul 

comercial. 

Cari sunt sancţiunile pentru comerciantul, care ma 

respectat prevederile legii în privința aceasta? 
O sancţiune, în timpul când comerţul merge în mod 

normal, nu există. Sancţiune este numai atunci când co- 

merciantul nu mai poate face faţă plăţilor şi este declarat 

în stare de faliment. In acest caz, nepublicarea regimului 

matrimonial, atrage pentru comerciant pedeapsa de banc- 

rută simplă (art. 877 cod. com.). 

85. Publicarea separațiunii de patrimenii. — Codul 

comercial, după ce prevede publicitatea regimului matri- 

monial, se ocupă şi de schimbarea regimului şi ştiţi că o
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schimbare de regim nu permite codul nostru civil, decât 
prin separaţiune de patrimonii. Ei bine, codul comercial 
adaogă la dispoziţiunile din codul civil şi procedurii civile, 
în ce priveşte separaţia de patrimonii. Codul câvil puae 
principiul, că soţia, ameninţată în averea sa, avere despre care: 
tratează contractul matrimonial, poate să-şi separe bunurile 
sale de acelea ale soţului şi să recapete administrarea bu- 
nurilor sale. Codul de procedură civilă complectează dispo- 
zițiunile codului civil în ce priveşte publicitatea cererii 
de separație de patrimonii şi a sentinţei definitive, prin 
care se pronunță separaţia de patrimonii. Hotărirea de 
separaţiune îşi produce efectele din momentul introducerii 
cererii. Orice act făcut de soţ, exceptând actele de pură 
administraţie, cade, dacă este făcut posterior cererii de 
separație de patrimonii. Pentruca hotărîrea să nu 10- 
vească în cei de bună credinţă, cari nu ar şti ce se petrece 
între soţi, codul de procedură civilă ne arată, că atât ce- 
rerea de separație de patrimonii, cât şi sentinţa, sunt 
supuse unei largi publicități. Mai mult, hotărârea de se- 
paraţie de patrimoniu se publică de 4 ori, la interval 
de câte 3 luni, şi numai după ce au trecut 3 luai dela 
ultima publicaţiune, creditorii bărbatului nu mai pot atacă 
sentinţa care pronunţă separaţia de patrimonii. Insă, dacă 
hotărirea nu “a pronunţat, dacă s'a publicat numai cererea 
de separație de patrimoniu, creditorii bărbatului pot in- 
terveni în proces, pentru a arătă că în realitate cererea 
de separație de patrimonii este făcută numai pentru a 
iraudă drepturile lor, pentrucă prin separaţia de patri- 
monii bărbatul trebuie să facă anumite restituiri şi este 
posibil ca bărbatul să fie obligat să restitue numerar şi 
bunuri. Creditorii, cei mai interesaţi, pot arătă justiţiei, 
că cererea este făcută pentru a-i fraudă şi justiția să 
vegheze, ca nu cumvă separaţia să fie pronunţată în aşă 
fel, încât drepturile lor să fie lezate. 

După ce hotărirea a fost pronunţată, dar nu a ex- 
pirat termenul acela de 3 luni dela ultima publicaţiune a:
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hotăririi, creditorii bărbatului au dreptul să atace hotă- 
rîrea şi să ceară anularea ei, dacă hotărirea se pronunţă 

după cererea soţiei şi este făcută pentru a-i fraudă. 

In afară de aceste dispoziţiuni, prevăzute de condica 
civilă, complectată de condica de procedură civilă, codul 
comercial mai prevede, întâi, că cererea de separație de 

patrimonii trebuie să capete publicitatea obicinuită în ma- 

terie comercială, adică conform dispoziţiunilor art. 10. Le- 

gea prevede, că cererea de separație de patrimonii, în- 
dreptată de soţie contra soţului comerciant, trebuie depusă 

la grefa tribunalului comercial, din circumscripţia în care 
îşi exercită comerţul soţul. Această cerere trebuie tran- 

scrisă în registrul pentru comercianţi; ea trebuie să fie 
afişată în sala tribunalului, în sala comunei, în localu- 

rile Bursei din localitatea cea mai apropiată, dacă în 

localitate nu există o Bursă, şi în sfârşit, să fie publi- 

cată în foaia anunţurilor judiciare. 

Hotărirea nu poate îi pronunţată, decât după îre- 

cere de o lună dela data când sau făcut toate aceste pu- 

Dblicaţiuni comerciale.  Hotărirea pronunţată, prin care 
se admite separaţia de patrimonii, trebuie să fie publicată, 
întocmai ca şi cererea de separație de patrimonii. Iar 

dacă nu Sau îndeplinit publicaţiunile, legiuitorul comer- 

cial, în art. 21 prevede că. creditorii soţului pot oricând 

opune nulitatea separaţiunei pronunţate şi să atace resti- 

tuirile, pe cari soţul le-ar fi făcut soţiei. 
Dar, în afară de nulitatea ce poate so ceară cre- 

litosii şi. evident, în afară de drepturile ce le au cre- 
ditorii, de a interveni în cursul procesului, drept care 

nu este răpit de codul comercial, atâta timp cât ţine 

litigiul de separație de patrimonii, deosebit de aceste drep- 
turi, codul de comerţ, prin ultimul alineat al art. 21, mai 
face trimitere la art. 975 cod. civ., la aplicaţiunea acţiunii 
pâuliene. Art. 21 spune, că creditorii comerţului soţului, 

pot oricând, în orice timp, să atace şi să ceară anularea 

unei separaţii de patrimonii, făcută în frauda drepturilor
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lor. Acţiunea pauliană poate fi intentată de creditori, ori- 
când, prin urmare chiar dacă au trecut 3 luni; poate îi 
intentată atâta timp cât drepturile ce le-ar fi dobândit 
cineva se pot atacă, fără să se poată invoca prescripţiunea 
extinctivă. In tot acest timp creditorii comerțului soțului, 
vor putea exercita acţiunea pauliană, dacă vor fi întrunite: 
condiţiunile cerute pentru exercitarea acestei acţiuni. 

$ 15. inerea registrelor de contabilitate. 
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86. Utilitatea ținerii registrelor. — D treia îndatarire 
N a comercianților este aceea de a ţine “registre de _con- 
A tabilitate. Orice comerţ mai însemnat - implică ţinerea unei 

“contabilităţi. | 
| Prin contabilitate înţelegem totalitatea „înscrierilor, pe 
Ai cari un comerciant este obligat să le facă sau să le ţină, şi din cari înscrieri rezultă mersul întreprinderii lui.” 

Hceste înscrieri se etectuează în registrele de contabi- 
litate, numite mai simplu şi registre comerciale. 

Legiuitorul, obligând pe comerciant să ție anume re- 
gistre, sa gândit ia interesul comerciantului, la interesui 
creditorilor lui, precum şi la interesul societăţii, ca co- 
merţul să 'se exercite în mod corect. 

Registrele — contabilitatea -—— Servesc comerciantului; 
10. Pentrucă numai prin mijlocirea unei TSnraGilități 

regulat ţinute, un comerciant poate să-şi dea seama în 
„fiecare moment de mersul operaţiunilor lui şi deci să 

, ştie cum să procedeze, pentru a ajunge la țelul doriț; 
20. Comerciantul, ţinând registrele de contabilitate în 

„modul prescris de lege, se va folosi de ele în faţa in- 2 Stanţelor judecătoreşti; registrele comerciale pot tace probă 
în justiţie în favoarea comerciantului, ce le ține, în anume 
limite, pe care le vom examina în curând. 

_ Registrele comerciale servesc şi creditorilor  comer- AAA ciantului: INN
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1 Creditorii unui comerciant se pot referi la registrele 
acestuia, căci ele. fac „dovada în contra comerciantului, care 
le ţine; 

29 In caz de _îaliment, creditorii au dreptul să cer- 
ceteze în întregime registrele îfalitului; deasemenea, _din 
contabilitate, ministerul _public şi judecătorul sindic vor 
„deduce, dacă comerciantul este sau nu” pasib „Pentru pe- 
deapsa prevăzută în caz de bancrută 

Dar registrele mai au altă utilitate, din punct de ve- 
dere fiscal, întrucât agenţii fiscului le controlează pentru a 
stabili impozitele, ce comerciantul are de plătit, după 
câştigurile realizate. 

  

  

81. Cari sunt registrele obligatorii. — In privinţa re- 
gistrelor obligatorii, avem două feluri de sisteme legisla- 
tive. Int”un prim sistem nu se prevede ce anume re- 
gistre trebuie să ţină un comerciant. Aşă sunt legiuirile 
germanice, şi legiuirile din Transilvania şi Bucovina. După 
aceste legiuiri, comerciantul trebuie să țină atâtea registre câte 
Sunt necesare _negoțului său. După aceste legiuiri nu se fi- 
xeăză ă priori pentru toţi comercianții, ce anume registre tre- 
buie să ţină: un mic negustor ţine mai puţine registre; o 
bancă ţine mai multe. Arta comptabilicească şi experţii 
comptabili, ver arătă, după desvoltarea fiecărui negoţ, ce 
ânume regisire trebuie să ţină fiecare comerciant. Dacă, din 
punct de vedere teoretic este exact, că comptabilitatea diferă 
dela un comerţ la altul şi diteră după desvoltarea unui 
comerţ; dacă, din punci de vedere teoretic, legislaţiu- 
nile germanice sunt foarte bune şi le aprobăm; din punct 
de- vedere practic, însă, aceste legislaţiuni suferă, deoarece 
comercianții, guvernaţi de asemena legiuiri, nu sunt siguri 
că ţin registrele toate, care sunt necesare comerţului 
şi pot fi în îndoială ca nu cumva, în caz de proces, 
judecătorii, cari de multe ori sunt oameni străini de negoţ, 

să spună că mai trebuiau anumite registre de ţinut. 

Intr”un al doilea sistem, în cea de-a doua grupă de
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legiuiri, se face dinstincţiunea între registrele obligatorii şi 

registrele ajutătoare. Aceasta a doua grupă de legiuiri 

prevede un minimum de registre, pe care orice comerciant 

trebuie să-l ţină şi mai prevede că în afară de aceste re- 

gistre, comerciantul mai poate ţine şi alte registre auxi- 

liare, după natura comerţului. Dar şi aici unele legiuiri 

cer ca numai registrul inventar să fie obligator, căci din 

aceasta se vede, care este situaţia patrimonială a unui 

comerciant şi pentru o mai bună controlare . comerciantul 

să mai ţină şi alte registre, dar auxiliare, după natura şi 

desvoltarea negoţului. 

Alte legiuiri cer registrul inventar şi jurnal ca obli- 
gatorii. 

In sfârşit sunt alte legiuiri, cum sunt cele din Italia. 

şi România, care prevăd trei registre obligatorii pentru 

negustori: jurnalul, iaventarui şi copierul. Există însă o 

deosebire între legiuirea română "Şi ceă italiană, căci 

pe când leginirea italienească cere aceste trei registre, fără 

nici o excepţiune, legiuitorul român, inspirându-se din art. 

10 al vechiului cod german, trecut şi în noul cod german, 

dar sub o redactare mai ştiinţifică, prevede că colportorii, 

comercianții ambulanți şi comercianții a căror îndeletnicire 

nu depăşeşte cadrul unei profesiuni manuale, sunt dispensaţi, 

de a înscrie firma şi de-a ţine registre obligatorii. Italienii 

nu tac deosebirea, socotind că nu se poate fixă o linie 
perfectă de demarcaţiune între comercianții obligaţi să ţină 

registre şi aceşti colportori, ambulanți, sau, Cum spune 

legea, aceia al căror comerţ nu iese din cadrul unor pro- 

fesiuni manuale. Intradevăr, ce înţelegem prin comerţ, care 

nu iese din cercul unei profesiuni manuale? Se referă 

oare legea la meseriaşi? Trebuia să o spună. Se re- 

feră la un comerţ mic? Trebuia să o spună şi să arate linia 

de demarcaţie între un comerţ mic şi unul mijlociu. Le- 

giuitorul vcrbeşte de colportori şi comercianţi, cari fac 

micul trafic ambulant. Ori, în realitate şi colportorii 
nu sunt decât tot mici comercianţi, cari fac traficul am-
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bulani. Legiuitorul mai vorbeşte de dispensarea cărăuşilor 
de a ţine registre, şi vom vedea că la transporturi, de 
oricare mărime ar îi, întâlnim cuvântul cărăuş. Va să zică, 
legiuitorul wa înţeles cuvântul technic de cărăuş ci comerţul 
de transporturi în mic. 

Dar trecând peste impertecţiunile legii şi peste in- 
terpretarea ce se dă acestui art. 34, să examinăm situaţia 
de drept din vechiul regat, rămânând bine stabilit, că 
în provinciile alipite, în Transilvania şi Bucovina, legiui- 
torul nu prevede ce registre trebuie să ţină un comerciant. 

  

    

  

x 
pi 

Vie 
88. Registrul jurnal şi cartea mare. — Spuneam — că mantia 

un comerciani trebuie să ţină trei registre:_registrul jur» 
nal, registrul inventar şi registrul copier. 

Ce este registrul jurnal? Registryl_jurnal este o con- :.... . N 
dică în care comerciantul trebuie să ţină şi să inscrie 
toăte operațiunile "ce Te ARE ze ee neoane, - 
ffebuie să treacă toate operațiunile laolaltă, global, ci me 

  

fiecare operaţiune în parte, fiecare act separat; iar la 
sfârşitul săptămânii poate să treacă în mod global, nu- 
mai cheltuelile lui şi ale familiei lui, care sunt de natură 
civilă. La un comerţ restrâns, acest jurnal se ţine într'a- 
devăr, aşă cum prevede codul de comerţ zi de zi' opera- 
țiune cu operaţiune. La un comerţ mai mare, operaţiunile 
se trec în fapt, în practică, în registrele uzuale, cari se 
numesc terfeloage, şi numai seara comptabilul le trece 
în regisirul jurnal sau câteodată la două, trei zile. La 
comerţ şi mai mare, negoţul este împărțit pe secţiuni, 
este divizat în sorturi. Marele magazine, băncile, nu pot 
lucră numai întrun singur registru jurnal, ci se ţin 
atâtea registre jurnale, câte diviziuni sunt. 

Ținând seama de necesitatea ce o simte marele co- 
merţ, tribunalele admit marilor comercianţi vizarea mai 
multor registre jurnale, însă se trece la tribunal întrun 
tablou câte registre jurnale sa încuviinţat fiecărui ne- 

guţător, pentruca, în caz de litigiu, acel care se judecă cu
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comerciantul, să ştie că există mai multe registre jurnale. 

Dar în realitate, deşi sunt mai multe registre jurnale, 

toate aceste registre joacă rolul pe care legiuitorul îl pre- 
vede pentru un singur registru jurnal. 

Registrul jurnal nu mai este suficient pentru contabi- 

litatea modernă şi comercianții se servesc îndeobşte şi de 

un alt registru, care nu este prevăzut de legiuitor ca 

registru obligator, este vorba de registru ” Cartea mare. " 

Acest registru joacă un rol important în contabilitatea co 

meicială şi cred că nu este îngăduit să se facă drept co- 

mercial, fără să se ştie principiile generale de contabilitate 

şi cum se conduce Cartea mare. Cartea mare implică_0 

contabilitate în partidă dublă şi această contabilitate re- 
zultă chiar din înregistrările ce se fac în registrul jurnal, 
pentrucă registrul jurnal la orice operaţie, face trimitere 
la Cartea mare. 

Avem şi o contabilitate simplă, astăzi aproape aban- 
donată, ţinută numai de micii: negustori şi avem o conta- 
bilitate în partidă dublă, care consistă în contabilitatea 
„de conturi. a aa 

In contabilitatea dublă, o înregistrare dă loc la o 
altă înregistrare. Inregistrările sunt duble întotdeauna şi 
prin acest fapt se poate controlă şi află adevărul. .la 
contabilitatea dublă, înregistrările se fac de două ori. 

In contabilitate fiecare ramură, fiecare diviziune a ne- 
goțului este personificată: capital, cassă, magazin, etc. 

In contabilitate avem personificarea conturilor, cari 
sunt de două feluri: conturi generale şi conturi particu- 

persoană cu care negustorul are raporturi de drept, se 
deschide un cont. Intrun anumit folio se scrie numele 
clientului, de exemplu: Aaton Ionescu şi la contul Anton 
Ionescu, în partea stângă, se scrie Creditul, şi în dreapta 
se scrie Debitul. Şi dacă Antcn Ionescu, va îi debitor 
sau creditor, acest lucru rezultă după cum se va aplecă 
balanţa în spre debitul sau în spre creditul lui Ionescu.
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Pe lângă conturile particulare, adică ale clienţilor, ale 
furnizorilor, ale creditorilor, avem şi conturi _generale. 
Principalele conturi generale sunt: contul capitalul, contul 
imobile, contul mărfuri generale, contul efecte de primit, 
contul efecte de plătit, contul profit şi pierderi. 

Să arătăm pe scurt, cum se lucrează cu aceste con- 
turi. Presupunem că un comerciant îşi începe negoţul cu 
suma de cinci milioane lei. El în Carte are, la contul 
capital, în partea dreaptă, unde estel debitul”) va ee | 
capitalul lei 5.000.000. Aceasta însemn negustorul 
debitează contul. Va să zică, contul este ca şi o persoană: 
îl debitezi când i-ai dat ceva. Prin urmare, contul capital, 
_datoreşte cemerciantului suma de cinci milioane lei. Ime- 
diat ce a debitat contul capital cu cinci milioane, cum 
acest cont trebuie să intre şi el în funcţiune, vom vedea 
acum acest cont că devine creditor al celorlalte conturi. 
Negustorul din cele cinci milioane, iă un milion, ca să 
cumpere un imobil pentru exercitarea comerțului. Atunci 
întoarce pagina şi scrie „contul imobi!', pe alt folio. 

Contul capital este la început bancherul tuturor cn- 
turilor. Contul capital debitează contul imobil cu suma de 
un milion şi la contul imobil la dreapta „la debit, găsirii 
suma de un milion. Dar, prin faptul că contul capital îm- 
prumută contul imobil cu un milion, contul capital devine 

creditor şi atunci, la stânga contului capital, “la credit, 
se scrie suma de un milion. 

Inregistrarea dela contul imobil îşi are înregistrarea 
corespunzătcare la contul capital. La contul imobil suma 

_de un milion este trecută la pasiv, pentrucă acest cont 
a primit un milion şi orice cont se debitează cu sumele, pe 

care le primeşte. Contul imobil este debitor contului ca- 

pital, căci din contul capital a luat banii. De aceea, se 
trece la creditul contului capital: un milion. 

Negustorul, pentru restul de patru milioane, cumpără 
mărfuri. Cine primeşte suma de patru milioane? Contul 
mărfuri. Atunci negustorul deschide un cont nou pentru 
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mărturi şi la debitul acestui cont trece suma de patru 
milioane, primită dela contul capital, iar la creditul con- 
„tului capital se trece suma de patru milioane. Contul măr- 
furi este dator contului capital suma de patru milioane, 
iar contul capital este creditor cu patru milioane. 

Dacă ne uităm în contul capital, vedem că acest cont 
a primit cinci milioane, este dator proprietarului fondului 
de comerţ cu suma de cinci milioane. Dar acest cont, 
la rândul lui, este creditor pentru un milion faţă de con- 
tul imobil şi de patru milioane faţă de contul general 
de mărturi. Şi dacă se închee acest cont capital, vedem 
că are cinci milioane la activ şi cinci milioane la pasiv. 

Cum, se trec operaţiunile în registrul jurnal, care este 
registrul principal, cu care se merge în justiţie? Reve- 
ni la exemplul nostru, al comerciantului care a început 
operaţiunile comerciale cu un. capital de cinci milioane. 

La 1 Ianuarie 1929 înregistrează la contul capital: 
i Ianuarie, capital cinci milioane. A doua zi el trebuie 
să înregistreze cumpărarea imobilului şi atunci va scrie: 
2 lanuarie lei 1.000.000, cumpărarea imobilului din strada 
N. Bălcescu, 25, cont imobil către cont capital. 

In registrul jurnal, găsim trimetere la conturile din 
contabilitatea dublă. Registrul jurnal, după  însemna- 
rea operaţiunii, arată contul care sa debitat şi cel care 
este contul creditor. Contul imobil este debitor faţă de 
contul capital care este creditor. .După ce sa făcut în- 
registrarea în registrul jurnal, se operează şi în Cartea mare. 

Da: să vedem când negustorul cumpără marfa şi când 
vinde maria, cum înregistrează. La 3 Ianuarie el a cum- 
părat niărturi de patru milioane. Contul debitor este contul 
măriuri: 3 Ianuarie, mărturi, 4.000.000. Cont mărfuri către 
cont capital. Prin urmare, contul mărfuri este debitor către 
contul capital. Vine a treia serie de operaţiuni: negustorul 
vinde marfa. Să presupunem că o_vinde către George I5- 
„nescu cr: 4.000.000 lei. Să vedem cine se „creditează? Se 
“creditează contul mărfuri, Când un cont primeşte, se de-
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bitează; dar când un cont dă ceva dela el, se creditează. 
Prin urmare, „Contul mărfuri a devenit un cont creditor, 
Contul mărfuri are la partea stângă_4.000.000_lei. - 

Deci, au intrat 4.000.000 — şi au ieşit 4.000.000; 
contul se balansează. Şi atunci în registrul jurnal, 
Când se arată că se vând mărfuri de 4.000.000, — se. 
spune: contul George Ionescu, 4.000.000, către contul măr- 
îuri şi imediat se trece la Cartea Mare şi se face un cont 
particular, George Ionescu, şi acolo în partea dreapta la 
pasiv se trec 4.009.000 lei, adică George Ionescu, este 
deditai cu această sumă. Dar C George Ionescu poate să 
plătească de îndată când cummpără suma în întregime şi 
atunci plăteşte la eassă. Contul lui George Ionescu, se 
creditează cu suma de lei 4.009.000 şi se debitează un 
alt cont, se debitează contul *cassa: care primeşte suma. 
In registrul jurnal se prevede: cont cassa, către George 
Ionescu lei 4.000.000, preţul mărfurilor cumpărate. Avein 
astiel la creditul lui George ionescu la pasiv 44.000.000, 
iar la activ 4.000.000, contul este balanţat. Dar Geor- 
gescu poate să nu plătească, poate şă dea cambii şi 

atunci se deschide un alt cont, contul efectelor de incasat 

şi cambiile pe cari le-a dat George Ionescu, sunt trecute 

la pasivul contului efecte, şi în acelaş timp se creditează 
tot cu 4.000.000 contul George Ionescu. La pasivul con- 
tuiui efecte de incasat, la dreapta se trece suma de 4.009.000 
care reprezintă valoarea cambiilor, iar în registrul jurnal 
se trece: Efecte de primit dela George Ionescu, lei 4.009.000. 

Să trecem la al doilea registru obligator. 
A 
_ 

— e prea 

la vest 
89. Registrul inventar. — Bl doilea registru obligator, 

pe care trebuie să-l țină comercianții, este registrul inventar. 

Am văzut, că în codul comercial un rol mare il 
joacă registrul jurnal şi am arătat că în realitate astăzi 

rolul principal îl joacă alt registru, care este auxiliar, 
după codul comercial, registrul Cartea mare. Comercian- 

tul, spune codul comercial, trebuie ca la începutul nega-
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ului său şi la sfârşitul fiecărui an, să inventarieze tot 
activul! şi pasivul său, toate mobilele şi imobilele, toate 
creanţele şi datoriile lui. După ce. întocmește. inventarul, 
se încheie bilanțul activităţii comerciale. -pe--anul--prece- 
„dent. Inventarul pregăteşte încheierea bilanţului. Inventarul 
se compune din soldurile diferitelor_conturi prevăzute în 
Cartea măe aaa 

La sfârșitul unui an, comerciantul trebue să încheie 
fiecare cont general sau particular din Cartea mare și 
încheierea conturilor se face prin balanţare. Fiecare cont, 
în realitate, are un bilanț al lui, căci, spre a se încheiă 
un cont, se adună partida din dreapta contului, se adună 
şi partida din stânga contului, se vede scris care este 
partida mai mare şi din aceasta se va scădea partida mai 
mică. Din această operaţiune va rezulta un sold, care, 

aut dacă partida din dreapta va fi mai mare decât cea din 
stânga, soldul va _Îi debitor. şi dacă partida din stânga 

e va fi mai mare decât cea din dreapta, soldul va fi cre- 
Msi ditor. 
i Am dat un exemplu cu mărfurile cumpărate, în va- 

loare de 4 milioane. La partida pasiv, se scrie tot ce a 
primit contul mărfuri, deci se scrie, cum am spus, 4 mi- 
lioane. lar dacă a vândut comerciantul de 1 milion, se 
scrie in partea stângă a contului general de măriuri, 1 
miliori. Şi dacă la sfârşitul anului, la debit, la partea 
dreaptă ţa contului, va fi scris 4 milioane, iar în partea 
stângă a contului va fi scris 1 milion, se va scădeă 1 
milion din 4 milioane şi rezultatul, 3 milioane, va con- 
stitui un sold. Soldul va fi debitor, pentru că pariida 
din dreapta este mai mare decât cea din stânga cu 3 mi- 
lioane. Prin urmare, la sfârşitul anului, contul mărufri 
se va încheia cu un sold debitor de 3 milioane, adică acest 
cont datoreşte proprietarului firmei comerciale 3 milioane. 
Sau mai putem spune: contul mărfuri a primit dela pro- 
prieta' 4 milioane şi a dat proprietarului fondului de 
comerţ numai 1 milion. Prin urmare, proprietarul posedă
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încă 3 milioane, pe cari îi poate pretinde dela acest cont 
general de mărfuri. | 

Când se face inventarierea, se trece în inventar sol- 
durile tuturor conturilor prevăzute în Cartea mare. Ar 
  

urma ca inventarul să fie numai o transcriere în mod 
succesiv a soldurilor din Cartea Mare. In realitate sunt 
unele conturi, cum sunt conturile de diferite depozite ale 
comercianților (contul mărfuri, titluri de încasat, creanţe, 
etc.), cari nu pot îi transcrise tale-quale, cum ar rezultă 

din conturile din Cartea Mare, căci pentru ele 
comerciantul trebuie să facă, la sfârşitul anului, o 

nouă evaluare. Comerciantul este întradevăr îndatorat, 
pentru ca să deă o oglindă fidelă a mersului situaţiunii 
sale patrimoniale, ca la sfârşitul anului să evalueze diferitele 
depozite, diferitele mărfuri sau creanţe pe cari le are. 
Și în exemplul nostru, dacă un comerciant a cumpărat 
mărfuri în valoare de 4 milioane şi a vândut numai de 

1 milion, la sfârşitul anului el nu se p=ate limită în 
a transcrie numai în inventar: mărutri 3 milioane, adică 

rezultatul contului mărfuri. El trebuie să evalueze măr- 

turile pe cari le are. El a cumpărat mărfurile de 4 milioane, 

a vândut de 1 milion, şi ar trebui să mai aibă mărfuri de 3 

milioane. Se poate întâmplă, însă, ca atunci când încheie co- 

mierciantul conturile şi face inventarul, mărfurile să nu mai 

valoreze 3 milioane, să se fi depreciat valoarea lor şi în 

realitate, mărfurile rămase să nu mai valoreze decât 2 

milioane; deci rezultă o pierdere de 1 milion. Pentru 
ca să deâ o oglindă fidelă a negoţului, această sumă 

tul de profit şi pierdere. In inventar poate să treacă 
la activ mărfuri în valoare de 2 milioane, sau poate 

să treacă în activ, mărfuri de 3 milioane şi să prevadă o 

amortizare, o_ pierdere de 1 milion, contul profit & pier- 
dere 1 milion (şi alături de bilanţ figurează totdeauna con- 
tul de profit şi pierdere). . 

Codul comercial este foarte laconic în ce priveşte modul 

8
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cum se confecţionează inventarul şi la urmă cum se încheie 
bilanţul. Legiuitorul nostru însă a voit să fie mai complect 
decât legiuitorul italian şi a luat dispoziţiuni din codul de 
comerţ german, dispoziţiuni cari se găsesc şi în provinciile 
alipite, prevăzând: că mărfurile, titlurile, creanţele, se vor. 
preţui după valoarea ce o au în momentul încheierii in- 
ventarului; că creanţele pe cari comerciantul este sigur 
că le va încasă, se vor trece cu adevărata lor valoare; 
acelea, pe cari comerciantul ştie că nu le va încasă decât 
în parte, se vorevaluă în consecință: iar acelea, pe 
“cari comerciantul ştie că nu le va încasă, deoarece de- 
bitorul este insolvabil, se vor trece numai pentru memorie. 

Spuneam că inventarul pregăteşte bilanţul. 
Cuvântul bilanţ, vine dela balanţare, pentrucă în acest 

bilanţ, există o balanţare. Bilanţul este un tablou cu 2-gar-, 
  

mie ti do puse faţă în faţă: o partidă creditoare şi o partidă de- 
bitoare. Aceste partide sunt întocmai cu cele 2 părţi ale unei 
balanţe şi în care parte balanţa va fi mai grea, bilanţul 
va arătă un câştig sau o pierdere. 

Toate soldurile debitoare din Cartea mare se trec în 
bilanţ la activ şi toate soldurile itoare din Cariea 
mare, la pasiv. 

Primul post important, care se trece în bilanţ la 
pasiv, este capitalul întreprinderii, capitalul societăţii, dacă - 
este vorba de o societate. 

Capitalul figurează la pasiv, pentrucă în contabilitate 
conturile sunt personificate şi contul capital datoreşte te_pro- | 
  

prietarului Sumă, pe care acesta o adus-o în întreprindere. 
“Toate conturiie sunt persoiificate, şi operaţiunile ce se 
fac între conturi sunt la fel cu operaţiunile, ce s'ar face 
între persoane. Când proprietarul dă întreprinderii 5 mi- 
lioane, întreprinderea îi datoreşte această sumă. Proprie- 
tarul întreprinderii este în drept să se aştepte să scoată 
cel puţin 4 milioane din rularea acestui capital. Deci, la 
datorie, la pasiv, se trece suma de 4.000.000. 

In partea cealaltă, la activ, trebuie să corespundă alte 

Sir
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posturi, cel puţin în valoare de 4—5 milioane. In mod 
normal ar trebui ca prin adunarea acestor posturi dela 

activ, pe lângă cele 5 milioane să mai rămână o sumă, 

care să fie beneficiul. 

Dacă la credit (în partea stângă), sunt numai 4 milioane, 
se mai adaogă şi contul profit şi pierdere, 1, milion. 

Atunci avem în dreapta 5 milioane, în stânga 5 milioane, 

balanţa este bine constituită. 

Dacă acest cont profit & pierdere se află în dreapta, 
unde se află şi capitalul, însemnează că întreprinderea 
merge bine, dă beneficii. Dacă la partida unde este capitalul, 
este scris 5 milioane, iar în partea opusă se află numai suma 
de 4.500.000, adică dacă diferența în minus este în partea 

opusă capitalului, atunci, în această parte, trebuie să se 
mai scrie: profit & pierdere, 500.000 şi aceasta însem- 

neazi că, în exerciţiul comerţului său, comerciantul a pier- 

dut suma de 500.000 lei. 

In exemplul nostru, se va trece la capital 5 milioane. 

La activ se va trece soldul debitor al contului măriuri, care 

este de 3 milioane, contul imobil 1 milion şi soldul con- 

tului cassa i milion, deci 5 milioane la pasiv şi 5 milioane 
la activ; bilanţul este fără câştig şi fără pierdere. 

Dacă mărfurile ar fi evaluate la mai mult de 3 ali- 

lioane din cauza unor taxe vamale, la 3.500.000 lei şi sar 

adăogă 1 milion imobilele şi cassa 1 milion, ar face 

5.500.000 lei. Imediat atunci trebuie să punem la pasiv, 

în dreapta, contul de profit & pierdere, 500.000 lei. Deci 

negustorul a câştigat în timp de 1 an, suma de 500.000 lei. 

Inventarul şi bilanţul, spune legea, trebuie să fie tre- 

cute şi semnate propriu de către comerciant întrun re- 

gistru. Vedeţi, la început, legea obligă pe comerciant de a 
face numai inventar şi obligaţiunea de a face inventa- 

rul şi bilanțul nu o are comerciantul, decât după ce 

comerţul său a durat 1 an. Bilanţul şi inventarul trebuie 
să se încheie nu după anul calendaristic, ci la un an din 

momentul când cineva a început negoţul. 

In partea dreaptă a bilanţului, se trec cele 5 milioane. =
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90. Registrul „copier, — Al treilea regisiru oblicator, prevăzut” de codul COIm., este registrul copier._Un comerciant este obligat de a păstra. copii după . orice. scrisoare _rete- ritoare la negoţul său, -pe care...0._expediază, Legea vor- 
beşte de un registru, în care ar urmă să se scrie toate copiile depe scrisori, în care să se copieze scrisorile. Acesta este un mod prea primitiv de a păstra scrisorile expediate de un comerciant. Astăzi, scrisorile se păstrează după or- dinea cronologică, atât copiile scrisorilor expediate, cât şi răspunsurile şi se clasează una după alta în nişte clasoare, dosare, ţinute pe numele fiecărui clienţ, iar scrisorile, cari se referă la operaţiuni izolate cu persoane izolate, se 
ţin laolaltă, în acelaş clasor. 

Un comerciant este obligat să ţină copii depe cores- pondenţa trimeasă, atât pentru interesul. comerciantul, ca 
Să. probeze în. justiție diferitele sale drepturi, dar şi” în 
interesul celor ce tratează cu un comerciant, pentruca aceştia 
se pot referi la corespondența comerciantului, şi pot să-l oblige, prin intermediul justiției, să înfăţişeze corespou- denţa în instanţă. 

91. Formalităţile pentru ținerea registrelor. — Cari sunt formalităţile cerute de legiuitor pentru ţinerea regis- trelor? Registrul jurnal şi _inventar,. „mai înainte_de _Orice înregistrare, trebuesc să fie prezentate „Preşedintelui _îri-” 
bunalului locului unde se află sediul comerțului, sau jude- 
  

Cătorului de ocol, în localitățite unde nu există tribunal. La tribunal se găseşte un registru, în care se notează” fiecare comerciant, care a prezentat registrele şi ce anume registre a prezentat. Orice persoană poate controla acest registru dela tribunal, pentru a vedea dacă un anumit co- merciant îşi ţine sau nu contabilitatea la curent. 
Registrele, prezentate preşedintelui tribunalului sau jude- cătorului de ocol, vor fi numerotate pe fiecare pagină şi părafate, adică pe fiecare pagină magistratul îşi scrie nu- mele său. In general numele se pune cu parata şi după ce s'a
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numerotat şi parafat, se pune un şnur, care se trece prin 

fiecare foaie, iar pe ultima pagină a registrului se încheie 

un proces-verbal, de către preşedinte sau înlocuitorul său, 

în care se arată, că s'a prezentat de către comerciantul X 

registrul inventar sau jurnal; că acest registru s'a nume- 

rotat şi parafat şi conţine atâtea file. Semnează preşedintele 
sau judecătorul care îi ţine locul şi se pune sigiliul tribu- 
nalului iar pe şnurul adunat la urmă, se aplică ceară şi 

sigiliul tribunalului, pentru ca să fie exclusă posibilitatea 
de a înlocui vreo filă din registru. Aceste formalităţi sunt 

prescrise de lege, pentrucă altfel s'ar putea ca comerciantul, 
după ce face înregistrări, văzându-se în vre-un pericol, 
fie de a fi declarat în stare de faliment, fie de a fi dat 

în judecată, să refacă înregistrările în interesul lui şi în 

detrimentul celor cu Cari a încheiat operaţiuni. Pentru 

aceasta legea cere numerotarea, parafarea şi sigilarea. 

Registrul copier, deşi obligator, totuşi nu este supus 
  

numerotării, paraţării şi _sigilării de către tribunal. 
Dar legiuitorul a mai luat o măsură de precauţiune, 

pentru a garanta sinceritatea registrelor. A mai prevăzut că 

la sfârşitul fiecărui an, comerciantul să prezinte aceleaş 

  

  

instanţe judecătoreşti pentru ca instanța judecătorească — 

tribunal sau judecătorie de ocol — să încheie registrul 

pentru fine de _an. Numerotarea, paraiarea şi sigilarea se 

face de un singur magistrat, de preşedintele tribunalului 

sau înlocuitorului său. Incheierea registrelor pentru fine 

de an, se face printr'un jurnal, deci la tribunal de 2 

judecători. Incheierea se face sub ultima operaţiune trecută 

în registru cu următoarea constatare: „Astăzi la. . . . 

anul . . . . . sa prezintat registrul (jurnal, inventar), 

al comerciantului . . . . . . şi sa vizat cu a ncastră 

semnătură”, punându-se şi sigiliul tribunalului sau jude- 

cătoriei (art. 27 c. com.). Dacă ar lipsi o asemenea încheiere, 

“ar da posibilitate unui comerciant ca să făurească registrul, 

nu zi de zi, ci să făurească registrul în preajma unor 

evenimente, ce l-ar interesă. Un comerciant ar lăsa registrul 

alb şi când ar fi în preziua declarării în faliment, ar în-



+ 
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tocmi contabilitatea, nu conform realităţii, ci conform inte- 
reselor lui şi în dauna creditorilor. Legiuitorul, ca să pre- întâmpine acest lucru şi să garanteze sinceritatea registrelor prevede prezentarea registrelor în fiecare an pentru încheiere. 
Registrul se încheie imediat, sub ultima operațiune făcută în cursul anului şi sub această încheiere comerciantul începe să facă înregistrările pe anul viitor. Prin urmare registrul, pentru a îi regulat ţinut, trebue ca comerciantul să înde- 
plinească anumite formalităţi, cu concursul autorităţii jude- 
cătoreşti, care am văzut că: este tribunalul. Dacă un co- merciant locuieşte într”o localitate unde nu este tribunal, formalităţile vor fi îndeplinite de judecătorul de ocol. Acesta, deasemenea, ţine socoteală de toate persoanele, cari au prezentat registrele, fie la începutul negoţului, fie pentru încheiere, şi trimite preşedintelui tribunalului comercial, la finele fiecărui an, un tablou de toţi aceşti comercianţi. 

Dar mai sunt şi alte formalităţi, cari trebuese îndepli- nite fără concursul justiţiei. Pentruca registrele obligatorii să fie socotite regulat ținute, codul comercial cere ca re- gistrele să fie ţinute în limba română sasi înto limbă eu- ropeană modernă; nu se poate ţine un registru în limba sanscrită sau ebraică. In al doilea rând, registrele nu trebuesc să aibă locuri albe între înregistrări, aceasta pentru a nu se da posibilitatea de a se intercala, ulterior, înregistrări. In al treilea rând, legea prevede că registrele nu _tre- buesc să aibă ştersături sau îndreptări, Sau dacă se vor fi “produs erori, errare human est, ştersăturile să fie de aşa natură, încât să se poată citi ce sa îndreptat. Dacă s'a greşit o cifră, va fi ştearsă cu o linie, pentru a se lăsa citibilă, pentru control, ciîra ştearsă. 

99, Forta probantă a registrelor. — Hm văzut cari suni registrele obligatorii şi ce formalităţi cere legea, pentru ca aceste registre să fie socotite regulat ţinute. Să vedem acum, care este forţa probantă a registrelor, pentrucă re- gistrele nu servesc numai pentru orientarea comerciantului, pentruca el să vadă, dacă negoţul se desfăşoară în m-d
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normal sau nu; ele mai au o forţă probantă în justiţie. 

Ştim, că în dreptul comun, se prevăd mijloacele de 

probaţiune, de cari se poate servi cineva în justiţie. A 

probă însemnează a convinge pe judecători că un fapt, 

ce se enunţă în justiţie este adevărat, pentru ca să se poată 

trage din acel fapt anumite consecințe juridice. Probele 

sunt acele elemente de convingere, ce se prezintă jude- 

cătorului, pentru ca să triumie o cauză. 

In materia probaţiunilor sunt mai multe sisteme: este 

un sistem liberal, care admite orice mijloc de convin- 

gere, părţile litigante pot să înfăţişeze orice mij- 

loace, orice elemente, pentru a convinge pe judecător; un 

alt sistem este acela adoptat de legiuitorul nostru, în 

care mijloacele de probaţiune sunt anume determinate de 

lege. Categoria cea mai importantă a probelor o formează 

probele preconstituite, adică acele mijloace de probaţiune, 

pe cari părţile le întocmesc înainte de litigiu, cu iutenţiunea 

să servească de ele tocmai la un eventual litigiu. O vânzare 

se poate face fără act scris, dar părţile obicinuesc să facă 

un act scris, o probă preconstituită, de care ele vor să 

se servească în cazul unui diferend. 

Pe lângă aceste probe preconstituite, cari sunt de 2 

feluri: probe scrise sub semnătură privată şi probe scrise 

prin act autentic, codul civil mai prevede şi alte probe: 

proba testimonială, prezumţiuni, mărturisirea, jurământul, 

ia? proc. civ. mai prevede descinderea locală, expertiza, 

interogatorul. , 

Pe lângă aceste probe, cari pot face dovadă în jus- 

tiţie, mai sunt şi registrele comercianților, cari fac parte 

din categoria probelor scrise improprii, pentrucă proba 

scrisă proprie este un act, care emană dela partea adversă 

și poartă semnătura părţii cu care te judeci. 

Ei bine, registrele comercianților cupriad înregistrări 

făcute de un neguţător şi aceste înregistrări servesc în 

justiţie ca probe, în litigiile dintre negustor şi persoanele cari 

au contractat cu el. Ele nu sunt înscrisuri emanate dela
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pariea adversă. De aceea am numit registrele pro ise: improprii. 
So om e aaa 

92. Litigii între un comerciant și un necomerciant,. — De registrele comercianților, în ce priveşte probarea obli= Sățiunilor, nu se preocupă numai codul comercial, de ele: se ocupă şi codul civil în art. 1183—1184, căci aceste re- gistre pot să tacă probă nu numai în. litigiile dintre co- mercianţi, ci şi în litigiile dintre un comerciant şi un necomerciant. o | N e Ia Legiuitorul civil, — ca să pornim dela o materie pre=- Supusă cunoscută — prevede că registrele comercianlţilor. pot fi deduse în justiţie, ca probe, în. 2 ipoteze, — ambele ipoteze reterindu-se la litigiile dintre comercianți şi ne-- comercianţi: în ipoteza în care registrele fac prcbă în contra ccmerciantului şi în ipoteza în care registrele fac probă în favoarea comerciantului şi în contra necomercian. tului. 

procese cu un necomerciant: acesta poate să se refere la re- gistrele comerciantului şi tribunalul poate să ordone negusto- rului să prezinte registrele, din care să extragă partea ce-l interesează; Comerciantul este îndatorat să treacă zi de zi în registrul jurnal, fără distincţiune, toate operaţiunile ce încheie şi oricine poate să se refere la aceste registre, pentru a-şi valorifica un drept. 
Inchipuiţi-vă Situaţia unui comerciant declarat ia stare de faliment. Toate obligaţiunile comerciantului sunt presu- puse comerciale. Comerciantul sa putut împrumută dela un necomerciant. Dacă acest necomerciant nu sar putea reieri la registrele negustorului, ar îi în ciudata Situaţiune, că toţi ceilalţi negustori, cari mau acte scrise, vor putea dovedi creanţele lor prin registrele comerciantului falii, iar necomercianţii, uneori cu sume mai mari, să nu îie ad- mişi să facă dovada cu registrele comercianților, ci să fie îndatoraţi să vină cu acte scrise. De aceea registrele comer- 

Registrele unui comerciant fac probă în contra lui în + 
+
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cianţilor servesc ca probă în contra lor, chiar în litigiile 
cu un necomerciant. 

Dacă necomerciantul a dat o sumă bunăoară pentru ne- 
voile menajului, gospodăriei comerciantului, atunci nu se 
va găsi poate trecută în registre această sumă, pentrucă 
ştiţi, că un comerciant nu este obligat să treacă zi de zi 
ckeltuelile familiei sale, ci este obligat numai a pune o sumă 
globală la finele fiecărei luni. 

Care este raţiunea, că registrele fac probă în contra 
comerciantului, care le ţine? Rațiunea stă în consideraţiunea 
că înregistrările, făcute de el sau de prepuşii săi, sunt 

--adevărate.. mărturisiri, -- .- . 

Dar registrele pot face probă : în favoarea comercian- 
iului şi în contra unui necomerciant? Vom vedea că atunci 
când este vorba de un litigiu între comercianţi, registrele 
pot iace probă chiar în favoarea persoanei care ţine re- 

gistrele, pentrucă o înregistrare din registrul unui comer- 
ciant va găsi o înregistrare corespunzătoare în registrul 

celuilalt comerciant. Judecătorul va compară ambele re- 

gisire, şi va da crezare registrului aceluia, care, din tota- 

litatea contabilităţii, va rezultă, că este mai sincer. 

Dar între un comerciant şi un necomerciant? Aci avem 

situaţia, că negustorul îace înregistrări şi necomerciantul 
nu poate opune alte înregistrări. In această ipoteză codul 
civil prin art. 1183 prevede că, registrele comercianților 
nu pot iace probă în contra necomercianţilor pentru vân- 
zările înregistrate, dar judecătorul poate da jurământ uneia 
din părţi. Prin urmare, dacă un comerciant a vândut marfă 

unui necomerciant şi acesta a rămas dator şi nu-şi plăteşte 

datoria, comerciantul îl poate chemă în judecată. Dar registrul 

comerciantului nu face probă deplină. Legiuitorul lasă însă 

la aprecierea şi cuminţenia magistratului şi dă posibilitatea 
ca registrul prezentat chiar în contra unui comerciant să 

constituie, pentru judecător, un început de probă. Jude- 

cătorul poate să constate că registrul este regulat ţinut, 

că poate formă o prezumţiune. Şi atunci legea dă drept.
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judecătorului să defere jurământ oricărei dintre părţi va 
crede de cuviinţă. 

Jurisprudenţa franceză interpretează art. 1329, cores- 
punzător art. 1183 în mod restrictiv: comerciantul se poate 
servi de registre şi judecătorul poate să ia aceste registre 
ca un început de probă şi să o completeze printr'un jură- 
mânt, numai atunci când este vorba de o vânzare. Oridecâte- 
ori litigiul dintre un comerciant şi un necomerciant nu este 
referitor” la vânzarea unei mărfi, ci bunăoară la un împru- 
mut, jurisprudenţa franceză socoteşte că nu se mai poate 
aplica dispoziţiunea art. 1329. Această dispoziţiune, con- 
stituind o excepţiune adusă principiului general de pro- 
baţiune, trebuieşte interpretată în mod restrictiv. 

94, Forța probantă a registrelor între comercianţi. — 
Registrele regulat ţinute, pot face probă în justiţie îatre 
comercianţi în obligaţiuni comerciale (art. 50 c. com.). Se 
poate face proba, întâi, în favoarea celui ce le ține şi, al 
doilea, în contra celui ce le ţine. Prin urmare prima chestiune 
pe care o examinăm este forța porbantă a registrelor co- 
merciale în favoarea comerciantului. 

In drept avem principiul că nimeni nu-şi poate con- 
stitui un mijloc de probaţiune, nemo sibi titulum constituere 
poteat. Nimeni nu'şi poate constitui, în vederea unui litigiu, 
o prcbă, decât de acord cu partea cealaltă; proba pre- 
constituită. Dacă nu există probă preconstituită, intervin 
celelalte probe judiciare: proba testimonială, interogatorul, 
mărturisirea, prezumţiunea, jurământul. 

Codul de comerţ, îndepărtându-se dela priacipiul expus, 
a stabilit, că registrele comerciale pot face probă în favoarea 
comercianților în litigiile cu alţi comercianţi şi peniru fapte 
de_comerţ. Trebue să reținem, că codul comercial spune : 
“pot tace probă”, nu „tac probă” şi vom vedea mai târziu 
lrportanţa acestei dispoziţiuni. 

Care este raţiunea, pentru care regisirele comerciale, 
spre deosebire de celelalte înscrisuri din dreptul civil, pot
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să constituie o probă pentru cel care le scrie? Care este 
raţiunea acestei derogări, dat fiind că la prima vedere se: 
pare foarte curios ca un comerciant să-şi făurească singur 
registrele şi aceste registre să-i servească pentru a-şi valo- 
rifică creanţele în justiţie? S'a căutat să se justifice această 
derogare, zicându-se, că ceeace înscrie un comerciant în 
registrul lui, sar asemănă cu un proces-verbal, un act, o 
constatare, pe care comerciantul o face, o trece în registrul 
său, având un mandat dela partea cealaltă, cu care a 

intrat în raporturi de drept, de a face această constatare. 

Hceastă explicaţie este cu totul fictivă. In realitate nu există 

nici un mandat şi explicaţia este forţată. Rațiunea, 
pentru care registrele comerciale pot face probă în 
justiţie în favoarea comercianților, consistă în faptul că în- 
registrările nu sunt făcute în scop de a se constitui un titlu. 
Comerciantul nu ţine contabilitatea în vederea viitoarelor 

litigii, ce sar ivi între el şi comercianții cu care lucrează, 
ci face acest lucru, pentrucă mersul întreprinderii nu poate 
fi normal, decât dacă comerciantul, poate oricând avea 
O privire generală asupra întreprinderii, ce conduce. 

În comerţ se încheie operaţiunile prin încredere reci- 

procă, şi adesea nu se cere, pentru fiecare operaţiune în 

parte, un act scris, cum se obicinueşte în dreptul civil. 

Dacă principiul este că un comerciant se poate folosi de 
proba testimonială în procese comerciale, indiferent de va- 
loarea pe care ar avea-o acele procese; dacă legiuitorul a 

crezui că proba testimonială poate fi admisă pentru orice 

sumă; dacă el a admis pentru orice sume simpla prezum- 
țiune, cu atâi mai vârtos trebuia să admită registrele, în 

cari se îac însemnări zilnice cu respectarea unor forma-- 

lităţi de rigoare, cari garantează sinceritatea. 

Registrele fac probă în favoarea unui comerciant. De 

ce? Pentrucă judecătorul va contrunta cele 2 registre ale- 

părților litigante. Dacă reclamantul vine cu înregistrările: 
lui, şi cealaltă parte are drepiul să vină cu înregistrările 
sale. Judecătorul confruntă, vede care din înregistrării pre--
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zintă mai multă încredere. Registrele nu „fac probă”; regis- i 
rele „pot face probă”. Judecătorul are de ales. 
„Bar ETICII CA pentru a putea face probă în justiţie în 
favoarea unui comerciant şi în contra unui alt comerciant, 
trebuiesc să fie ţinute în mod regulat, pentrucă numai atunci 
-există raţiunea pentru care registrele constituesc un titlu 
pentru acela care le ţine. Dacă registrele nu sunt regulat 
ținute, ele nu pot să facă probă în justiţie în favoarea unui 
comerciant şi noi socotim că registrele neregulat ţinute nu 
poi să servească nici drept prezumţiune, în favoarea celui, 
care le ţine contrariu prescripţiunilor legale, pentrucă legea 
«este categorică: ea vrea să înlăture cu totul registrele nere- 
_gulai ţinute: Dacă am spune: registrele neregulat ţinute nu 
nu pot face proba voită de legiuitor şi registrele neregulat 
tinute nu pot fi pe picior de egalitate cu cele regulat ţinute, 
dar totuşi am da posibilitatea, pentru comerciantul care 
le ţine în mod neregulat să complecteze ceeace a rezultat 
din registru cu alte probe, am ajunge să înlăturăm sancţiunea 
din lege, care spune că registrele nu pot să servească 
drept probă. 

Voi deschide o paranteză, pentru a vorbi pe scurt 
„despre prezumţiuni. Codul civil se ocupă de prezumţiuni 
în art. 1199, în care defineşte ce este prezumţiunea. 

Legea spune că prezumţiunea este consecinţa, pe care 
magistratul o trage dintr'un fapt cunoscut, în vedea unui 
iapt necunoscut. Dacă am lua litera acestei definiţiuni, pe 
care o dă c. civ., n'am îi destul de lămuriţi, căci orice probă 
este consecinţa, pe care o trage magistratul dela un fapt 
cunoscut la unul necunoscut. Prin expresiunea că magis- 
tratul trage consecinţe dintr'un element cunoscut pentru a 
ajunge să rezolve o problemă, legiuitorul vrea să spună că 
magistratul trage consecinţa dintr'un fapt, care, prin el 
însuşi, nu era menit să servească drept probă. Când ma- 
gistratul trage o concluziune dintr'un înscris, numai este 
o prezumțiune, este o concluziune logică, la care ajunge. Ori- 

„decâte ori se trage o concluziune dintr'un fapt cunoscut ce
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i se prezintă pentru rezolvarea litigiului dar care nu era 
menit să servească drept mijloc de probaţiune — zicem că 
avem de atace cu o prezumţiune. 

Prezumţiunile sunt de 2 feluri: simple şi legale. Acestea 
din urmă se împari în două: juris et de jure şi juris 
tarituim. Inchidem paranteza. 

Registrele neregulat ţinute, pot să servească judecătorului 
drept prezumţiune? Sar putea zice: registrele neregulat ţi- 
nute nu pot constitui o probă; prin urmare, neformând o 
probă, judecătorul poate trage o prezumţiune. Am zis, că 
suntem împotriva acestei păreri, devarece registrele neregulat 
tinute nu pot forma mijloace de convincţiune, pentrucă 
legiuitorul a vrut să pedepsească pe comercianții cari nu-şi 
țin regulat registrele. 

Registrele cari pot face probă în justiţie sunt cele obli- 
gatorii. Jurisprudenţa franceză şi italiană, precum şi doc- 
trina, lasă judecătorului putinţa de a se servi şi de registrele 
auxiliare drept prezumţiuni. 

Spuneam că registrele unui comerciant pot face probă 
în favoarea lui, dar judecătorul nu trebue să se închine în 
fața registrelor. EI ppate să le înlăture, el poate chiar să 

„Hu admită proba. cu „registre. Judecătorul nu poate să con- 
damne numai decât pe cineva, care nu are contabilitate, pe 
baza registrelor reclamantului. Faptul că acea persoană 
nu a ţinut registrele, face ca el să fie supus la anumite 
rioori ale legii (în caz de faliment), dar nu să piardă 
un proces. Această soluţiune ar îi contrarie şi spiritului şi 
scopului legii. Judecătorul poate apreciă, că o operaţiune 
nu se putea face fără un schimb de scrisori, măcar. Jude- 

cătorul poate să găsească operațiunea aşa de importanţă, 

încât corespondenţa era necesară şi poate preferi cores- 

pondenţa în locul registrelor. Judecătorul are puterea de a 

înlătura cele înregistrate, dacă nu e convinș de sinceritatea 
inregistrărilor. De aceea zicem că registrele „pat face probă 

în justiţie”, nu „lac probă”. 
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95. Forța probantă în contra comerciantilui. Re 
gistrele fac probă în contra comerciantului, care le ţine. In 

“acest caz legiuitorul prevede, că registrele fac probă, chiar 
„dacă “sunt neregulat ţinute. - 

Un reclamant poate să zică: eu mă servesc cu proba 
testimonială, cu corespondenţa, dar mă refer şi la regis- 
trele comerciantului pârât. Tribunalul ordonă să se aducă 
registrele şi se constată, că sunt neregulat ţinute, dar din 
eic rezultă, că este dreaptă acţiunea reclamantului. In acest 
caz debitorul nu se va putea pune la adăpostul neregulatei 
țineri a registrelor sale. 

Legiuitorul prevede, însă, că registrele neregulat ţinute 
fac probă contra celui ce le-a ținut fără respectarea preve- 
derilor legii, dar cu condițiunea ca acel care se referă la 
registre să nu scindeze conţinutul acestor registre. Nu poate 
alege o înregistrare şi să înlăture o altă înregistrare, care 
se reieră la acelaş raport juridic. Registrele fac probă în 
contra celui ce le-a ţinut, pentrucă, înregistrarea, pentru 
cei care o face, însemnează o mărturisire. Ori, după cum 
ne arată codul civil şi procedura civilă, mărturisirea nu 
se poate scinda, ea este indivizibilă. Dacă se ia un interogator, 
nu se poate înlătură, divide un răspuns; tot ce a răspuns 
cineva formează un tot, nu se pot alege numai dispoziţiu- 
nile favorabile. Dacă întrun registru va fi prevăzut că 
întradevăr, comerciantul a împrumutat un milion, dar ar 

- mai există o altă înregistrare, din care ar reeşi că acel 
comerciant a plătit 500.000 din acea datorie, aceste 2 în- 
registrări formează un tot, care nu se poate scindă. 

96. În câte feluri se face proba cu registrele, — In 
câte feluri se pot deduce în judecată registrele, pentru a 

"se face probă cu ele? In două feluri: prin înfăţişare şi 
“prin comunicare. Principiul general este, că întră Titigiu, 
registiele” Titi” pot fi date părții adverse, pentrucă partea 
adversă nu poate să cerceteze tot cuprinsul registrului. 
Proprietarul registrelor are dreptul să păstreze secretele:
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întreprinderii sale. Partea adversă, pentru o operaţiune izo- 
lată, nu poate vedea cuprinsul întregului registru, pentrucă, 
dacă sar admite acest lucru, s'ar pune în pericol însuş co- 
merţul celui care trebue. să înfăţişeze registrele. De aceea 
legiuitorul prevede că întrun proces o parte se poate referi 
la registrele celeilalte părţi, pentruca să extragă din registre 
ceeace este cu referință la raportul dedus spre a fi judecat. 
Această extragere se poate face de judecătorul însuş, sau 
de o persoană numită de judecător, de către experţi. 

Dacă o persoană se referă la registrele unui comer- 
ciant pentru a dovedi o creanţă a sa, comerciantul poate 
refuza prezentarea registrelor. In acest caz, legea dă dreptul 
instanţelor judecătoreşti să socotească refuzul comerciantului 
de a prezentă registrele ca un început de probă. Insă 
acest refuz nu insemnează că partea cealaltă are neapărat 
dreptate. Dar acest refuz, această atitudine devine suspectă 
judecătorului şi legiuitorul întăreşte acest început de do- 
vadă prin aceia că dă dreptul judecătorului de a deferi un 
jurământ persoanei care a declarat 'că va da crezare regis- 
trelor adversarului. . 

Spuneam că regula generală este că registrele comer- 
cianţilor pot face probă în justiție prin înfăţişare, adică 

prin extragă scrierile a-i ierilor Ci erorință, e. Iitgu —Leosa 
prevede_însă în. mod_excepționiăl” ŞI-trt azuri determinate 
un ali mod de probare cu  T6gistrete-—cemunttărea lor. 

== “Comunicarea Tegistrelor însemnează exăminarea în în 
tregime a registrelor; fie că se dă unei părţi registrele 
celeilalte la domiciliu, la grefă sau în altă parte determinâtă 
de judecător. 

Comunicarea registrelor nu este admisă decât: 
1) In caz de succesiune; 

aaa cette. , 

2) In caz de comunitate de bunuri; 
_ 3) In caz de societate; ŞI 

“4) In caz de 'fâlirment. 
, net u0aa | _ . 

Registrele se pot comunică în caz de succesiune: pre- 

supunem că decujus era comerciant şi că a lăsat doi moş-
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tenitori. Ei bine, unul dintre moştenitori are dreptul să 
ceară să i se comunice registrele lui decujus spre a stabili, 
care este cotitatea disponibilă, cari sunt datoriile şi crean- 
ele succesiunii, etc. Registrele acestea au fost ţinute de 
altă persoană şi astăzi moştenitorii sunt coproprietari ai 
acestor registre. Deci un coproprietar are dreptul să ceară 
dela celălalt proprietar registrele spre a le examină cu 
deamănuntul. 

Registrele se pot comunică în caz de comunitate de 
bunuri. Bunăoară, o comunitate de bunuri între soţ şi 
soţie, şi ar muri unul din ei, de pildă soţul. Față de 
moştenitori, soţia are dreptul la comunicarea registrelor, 
spre a stabili care este patrimoniul intrat în comunitate şi 
cum se poate ajunge la încetarea indiviziunii. (Si aci; este 
vorba. de coproprietate. 

Registrele se pot comunică în caz de societate: în acest 
caz legea admite comunicarea registrelor dar legea se exprimă 
înt”un mod prea larg şi nu trebue să socotim că oridecâte 
ori va fi vorba de un raport izvorât dintro societate, 
asociaţii vor avea drepiul să ceară comunicarea registrelor. 
Asociaţii au dreptul să ceară comunicarea - registrelor spre 
a stabili adeseori o rea administrare sau pentru a se stabili 
un bilanț real, nu fictiv. Dacă sar îi confecţionat ua bilanţ 
fictiv, asociaţii au dreptul să ceară comunicarea registrelor 
spre a stabili adevăratul beneficiu rezultat din operaţiunile 
societăţii. La societăţile anonime vom vedea, că legiuitorul 
lin:itează dreptul de comunicare la anumite registre şi anu- 
mite cazuri. 

Dece asociaţii au dreptul la comunicarea registrelor 
în cazurile arătate? Pentrucă registrele sunt ţinute în inte- 
resul asociaţilor şi mai sunt ţinute în scopul de a se ajunge 
la o impărţire exactă a beneticiului şi pentru a impiedica 
abuzurile ce s'ar săvârşi de administraţie; şi se mai poate 
justifică pe o idee mai veche când societăţile nu erau recu- 
noscute persoane juridice şi asociaţii erau socotiți ca co- 
proprietari ai bunurilor. In această privinţă trebue să ştim, 

e
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că în dreptul german şi astăzi se tăgădueşte, că societăţile 

în nume colectiv ar fi persoane juridice. | 

97. Cât timp trebuesc conservate registrele. — Re» 

gistrele comerciale trebuesc ţinute de către coriertiănt timp 
de zece: ani dela ulțima înregistrare. Dacă ultima înre- 
gistrăre în registre” yiirnal s'a făcut la 31 Decembrie 1928, 
comerciantul este obligat să ţină registrul până la 31 
Decembrie 1938, căci în timpul acestor zece ani, registrul 

poate să fie cerut în justiţie. Dece cere legiuitorul irecerea 
acestor zece ani? Pentrucă_ prescripția obicinuită în materie 
comercială este de zece ani. 

98, Forta probantă a registrelor în Transilvania şi 

Bucovina. — Nu vom putea trece mai departe fără a arăta 

foarte pe scurt care este deosebirea din punct de vedere al 
forţei probante a registrelor între dreptul din Vechiul Regat 

şi dreptul din provinciile alipite. 
Spuneam mai sus, că legiuitorul german, după care 

“a întocmit codul comercial din Transilvania, prevede, că 

“un comerciant trebue să ţină acele registre pe care i le dic- 

tează felui _negoţului său. Registrele nu se vizează, nu se 

îricăieie de vreo autoritate. Prin urmare, nu există garan- 

țiile de sinceritatea înregistrărilor; neexistând această ga- 

ranţie de sinceritate, registrele au o forţă. probantă mai 

mică decât după legea din Vechiul Regat. Intr'adevăr, 
art. 31 din codul comercial ungur, care corespunde cu 

art. 34 din codul din Bucovina, ne arată că registrele co- 

mercianţilor ţinute în mod regulat, fără ştersături şi fără 

locuri în alb, servesc numai ca un început de dovadă ce 

trebue complectat prin jurământ sau prin alte mijloace de 

probaţiune. Prin urmare, legea germană şi cea din Tran- 

silvania şi din Budovina dă registrelor comercianților torța 

unui început de probă şi judecătorii totdeauna, dacă vor 

să hotărască pe baza registrelor, trebue să complecteze a- 

ceastă dovadă printr”un jurământ sau printr'alt- mijloc des 

u
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probaţiune, chiar printr'o prezumpţiune. Legea cere un lucru: 

ca judecătorul să nu se bazeze numai pe registre, chiar în 
litigiile dintre comercianţi, chiar când registrele sunt regulat 

sau neregulat ţinute şi chiar dacă litigiul derivă din acte 

de comerţ. Vedeţi deosebirea: la noi legiuitorul spune că 
judecătorul se poate baza numai pe registre, fără să fie 

"_nevoe să recurgă la alte mijloace de probă; în Transilvania 

judecătorul este obligat, dacă vrea să pronunţe o hotărâre 
sprijinindu-se pe registre, să complecieze registrele prin 

jurământ sau prin ori ce alt mijloc de probaţiuae. 

Am terminat cu chestiunea obligaţiunii comercianților 
de a ţine registre şi am văzut şi ce forță probantă au 

registrele în justiţie. A / 

A



    
   

CAPITOLUL III 

Despre auxiliarii comercianților. 

Ş 16. Despre reprezentanța comercială. 

99. De câte feluri sunt auxiliarii. — Incepem astăzi 

să vorbim despre auxiliarii comerciantului. Aceşti auxiliari 
se împart în două categorii1/auxiliari dependenţi de co- 
merciant uri autonomi. Vom vorbi despre auxiliari, 
  

despre persoane cari sunt remunerate de către comerciant 

pentru cooperarea lor juridică, pentru faptul că ei îl re- 

prezintă în mod general sau particular. Pe aceşii remuneraţi 

cari au putere de a reprezenta pe comercianţi, îi nunini 
auxiliari dependenţi, şi mai la urmă vom vorbi despre alţi 
auxijizri, persoane care ajută pe comerciant, dar care ei 

înşişi sunt comercianţi; cari, din cooperarea cu un comer- 

ciant, îşi capătă calitatea de comercianţi şi în această cate- 
  

gorie intră comisionarii şi mijlocitorii şi vom vedea că o, 

categorie de mijlocitori sunt agenţii oficiali de schimb: Cu 

această ocazie vom vorbi atât despre burse, cât şi despre 

operaţiunile de bursă. 
Inainte de a examina în amănunt această chestiune, 
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trebue să fim familiarizați cu noţiunea de reprezentanţă şi 
să vedem ce înţelegem prin reprezentanţi. 

100. Ce se înțelege prin reprezentanță. — In toate vremwile sa admis ca un comerciant să se poată servi de alte persoane la încheierea operaţiunilor juridice Şi că alte persoane să încheie operaţiunile juridice în nu- mele comerciantului, iar efectele actului juridic încheiat de către persoana aceea, să privească direct pe comerciant, pe reprezentai. Persoana, car ie 9, Operaţiune juri- dică în num i merciant,_se_numeşte reprezentan “iar comerciantul, care suferă consecinţele actului încheiat de altă persoană în numele său, se numeşte reprezentat. In ccdul comercial nu există o rubrică, care să Trât62e în mod principal despre reprezentanţă. In lipsa unei rubrici speciale, cade în sarcina doctrinei să construiască, ţinând seama de texte împrăştiate în diferite legi, o teorie gene- ra.ă a reprezentanţei 

    

     

  

101. Reprezentanță de drept public, reprezentanță de drept privat. — Reprezentanţa poate să fie născută din- dintrun raport ae drept privat. In ce privește dreptul public, Teprezentanţa poate să fie naţională, municipală, jude- jeană, dar aceasţă Teprezentanţă nu interesează cursul a0s- tru. Pe noi ne interesează teprezentanţa de drept privat, care se divide în două: Teprezentanță necesară şi repre „Zentanţă voluntară. - a 

102, Reprezentanţa hecesară,; reprezentanți voluntară. —- 

Zeiilanța necesară, reprezentanța ce o are tutorul, curatorul. Este o reprezentanță ce isvorăşte _din_lege,. nu din. voința reprezeniatului. Şi am văzut că un comerţ se poate exer- cita în numele minorului print”un teprezentant legal, dacă se îndeplinesc anume condițiuni fixate în articolul 10 al codului de comerț.
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_Parţea cea mai interesantă în dreptul comercial o for- 
mează reprezentanța voluntară. Reprezentanţa voluntară” “este 

o_instituţiune juridică, în virtutea căreia o persoană îm- 
puterniceşte pe o altă persoană să încheie „acte juridice în 
numele şi pe socoteala sa. Da 

Nu trebuie să contundăm reprezentanța cu mandatul, 

cum se întâmplă adeseori. Vom vedea îndată deosebirea 
dintre mandat şi reprezentanţă, precum şi deosebirea din- 

tre reprezentanţă şi locaţiunea de servicii. 

05. Deosebirea între reprezentanță, mandat și loca- 

fiune de servicii. — In ce consistă de>sebirea dintre mandat, 

locaţiune de servicii şi reprezentanţă? 

1)_Reprezentantul este un cooperator “ Juridic al repre- 

Zentatului, “adică el nu este niimai-iin intermediar, o 

persoană, care transmite -o hotărire dela o persoană la alta, 
ci el colaborează cu propria lui voinţă la încheierea unui 

act juridic. | 
Cooperarea între reprezentant și reprezentat este 0 coo- 

perare juridică, nu materială. Când un comerciant vrea să în- 
cheie un contract de vânzare şi numeşte un reprezentant 

aşa cum zicem noi în vorbirea curentă, un procurator, în 

semnează că alege o persoană, care face o declaraţiune 

de voinţă în virtutea căreia reprezentatul se obligă ca actul 

  

încheiat de procuratorul lui să fie socotit ca şi cum l-ar - 

fi încheiat el personal. Un comerciant când îşi numeşte un 
procurator îşi alege o _persoariă, care să colabore Ia în- 

cheierea _ actului juridic. Procuratorul, când închee actul ju- 
ridic, îşi pune în furicţiune și ințeligenţa, şi. voinţa „lui; 
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el încheie actul, dacă crede că condiţiunile sunt favorabile Mae 

şi voite de cel ce a dat reprezentanța. Dacă crede că con- 

dijiunile în care urmează să închee actul, nu sunt acelea 

voite de reprezentant, el nu. închee actul; el nu este un 
aparat mecanic, este un om, are o voinţă, îşi pune în joc 

inteligenţa şi voinţa pentru încheerea unui contract. De 
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aceea spuneam că reprezentantul este un Cooperator juridic şi fiu ua cooperator material, 
Dar şi mandatarul activează. Care este distincțiunea între mândat şi reprezentanță ? Când dăm mandat cuiva, însem- nează că-i dăm însărcinarea de a administră un pâtrimoniu, O &peraţiune, o faptă juridică. Cooperarea însă se limitează în â examina, a lua măsuri, a trată, nu însă a încheea O ope-” raţiunea în numele mandantelui. Se poate întâmplă, ca man- datul să fie însoţit şi de o reprezentanţă : atunci mandatuf este unit cu reprezentanța ; Qar este posibil ca mandatul să existe de sine stătător, fără o reprezentanţă. Veţi vedea când vom vorbi de contractele speciale, că este un contrat numit comision. Despre comision se ocupă codul comercial în art. 405, în care se spune, că comisionul are de obiect fra- tarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala” comitentului. Prin urmare comitentul este acela, care în- Sărcinează să se irateze afacerea; cel care primeşte însâr- cinarea de a trată afacerea se Humeşte comisionar. Acestă din urmă tratează afacerea pe socoteala comitentului; dar comisionârul tratează şi închee operaţiunea nu în numele: comitentului, ci în numele său „Propriu. Comisionarul are un mândat. O fabrică din străinătate sau chiar din România, din Transilvania de exemplu, are un comisionar în Bucu- reşti. Ii trimite maria şi comisionarul vinde maria în so- coteala comitentului, dar comisionarul Increază în numele sâu propriu. Comisionarul primeşte mandaţ dela fabrică de a încheia afaceri, dar nu primeşte şi o reprezentanţă dela iabrică de a 'incheia Operaţiuni între consumatori direct: 

ă avem un mandaț fără re- 

şi legea prevede că în actul constitutiv se va arăta, care anume persoane reprezintă societatea. In fapt, administra-
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avut ori nu mandat de a deliberă, au puterea să în- 
cheie operaţiunile în numele societăţii. Vedem din aceste 
două „exemple, că există mandat şi există reprgzentanţă şi 
nu “trebue să contundăm mandatul cu reprezentanța. Ade- 
seaori mandatarii au şi reprezentanță, dar reprezentănţă ” 
nu este de esenţa mandatului. .. 

Dar se mai poate întâmpla, ca mandatul să fie unit 
şi cu o locaţiune de servicii; un proprietar convine cu o 
persoană să-i construiască o casă şi încheie cu acea per- 
soană (cu un arhitecţ), un contract de construcţie; un con- 
tract de locaţiune de servicii. Există o cooperare între 

proprietar şi între arhitect, există o cooperare între patron 

şi orice salariat, dar „Copperarea nu este uree este m ma- 

    

ierea. unor acte juridice, ci executarea unor lucrări, să- 

vârşirea unor fapte materiale. Este o cooperaţie materială. 
Insă, se poate întâmpla ca arhitectul salariat să capete 
dela proprietarul casei şi împuternicirea de a cumpără 
materiale în numele şi pe contul proprietarului, şi atunci 
la locaţiunea de servicii se mai adaugă şi reprezentanța. 

104. Rota reprezentantu:ui şi efectele reprezentantei. — 

In codul civil german se arată foarte bine rolul şi efectele 
ce le produce reprezentanța, fie că este vorba de o reprezen- 
tanţă generală, fie că este vorba de o reprezentanţă numai 
pentru încheierea unei operaţiuni sau mai multor operaţiuni. 

Probabil că şi noi, în codificarea, ce se va face, vom 

avea, câşi Germanii, un titlu rezervat reprezentanţei. 

Pentru a examina rolul reprezentantului şi consecinţele 

ce decurg din încheierea unui act juridic prin reprezentanţi, 

trebue să distingem voinţa de capacitate. Nu se poate încheia 

uu aci. juridic fără consimțământ şi consimţământul _tre-. 
hue_să fie dat de. 9_persoană. “capabilă. Prin reprezentănţă, 

aie e 

raportul juridic se leagă între ferța persoană şi reprezen- 

fat. Raportul nu se leagă între terja persoană şi repre- 

Zentant. De îndată ce raportul juridic este încheiat, repre- 

  

 



136 $ 16. Despre reprezentanța comercială. 

zentantul iese din raport, el este străin de acest raport şi 
legământul juridic se face între reprezentat şi terţa per- 
soană. Pentru a ajunge însă la această încheiere, spuneam 
că reprezentantul este un colaborator juridic. EL cola- 
borează cu voința sa la încheierea actului şi atunci, pentru 
a vedea dacă voinţa dată produce sau nu efecte juridice, 
trebue să examinăm nu voinţa reprezentatului, ci trebue 
să examinăm voinţa reprezentantului. Lucrul pare puțin 
abstract. Il vom concretiza: dacă un comerciant X însăr- 
cinează pe Y să încheie un contract de vânzare, şi Y în- 
cheie contractul de vânzare; spre a vedea dacă voinţa ce 
se dase la încheierea contractului întruneşte elementele ce- 
rute pentru a produce efecte juridice trebue să examinăm 
voința, nu a comerciantului, ci a lui Y, cooperatorul juri- 
dic, pentrucă acesta încheie operaţiunea. Trebue cu alte cuvinte 
să vedem, dacă voinţa lui Y a fost liberă de viţii, dacă 
Y ma tost într'o eroare sau dacă voinţa lui ma fost atinsă 
de vre-o violenţă sau vre-un dol. Dacă voinţa lui Y a fost 
viţiată prin eroare, dol sau violenţă, vom spune, că acel 
contract va îi anulabil. Dacă deasemenea obiectul cumpărat 
prin reprezentant are _viţii şi reprezentatul (30) nu a cu- 
noscut viţiile, reprezentatul se va puteă prevală şi 
va puteă să recurgă la dispoziţiunile codului comer - 
cial şi codului civil în ce priveşte viţiile ascunse ale 
unui lucru. Deşi vor fi viţii ascunse pentru comerciant, 
însă dacă Y a cunoscut aceste viii şi totuşi a cumpărat, : 
comerciantul care cumpără prin acest reprezentant Yva 
fi'socotit că a cunoscut şi el viţiile şi nu se va putea prevala ; 
de dispoziţiile din cod cu privire la viţiile ascunse. 

Dar, voinţa ce o depune reprezentantul la încheierea 
unei operaţiuni juridice, Hu trebue să depăşească sfera actelor pentru care este capabil comerciantul, Ca să vedem 
dacă pe lângă consimţământ există şi capacitate, nu trebue 
să ne uităm la capacitatea reprezentantului, ci trebue să 
exâminăm_ capacitatea reprezentatului. Na Pentru reprezentant este suficient ca el să aibă discer- nământ. Nu poate să fie cooperator juridic, nu poate i
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reprezentant un copil, care nu-şi dă seama ce face. Dar 

nu este neapărat nevoe să avem un reprezentant major, 

ci şi unul minor, care are discernământ, pentrucă cpera- 

ţiunile nu se încheie pentru minor, ci pentru reprezentat 

şi dacă reprezentatul are încredere în inteligența unor 

persoane, care după lege ar fi incapabile, acel comerciant 
se obligă cu toată incapacitatea reprezentantului._Dar actul 

„nu, este. valabil, dacă reprezentantul a_încheiat un act ce 
excede, ce, „depăşeşte “capacitatea reprezentatului. Dacă un 

comerciant “minori autorizăt să facă comerţ şi-ar alege 

un reprezentant şi reprezentantul ar încheia operaţiuni pen- 

alt negoţ decât pentru care minorul a fost autorizat, actele 

nu sunt valabile, căci în ce priveşte capacitatea, trebue 
întotdeauna să ne cârmuim după capacitatea persoanei re- 
prezentate. 

Dar, dacă în ce priveşte voința spuneam că este deci- 

sivă voinţa reprezentantului, iar în ce priveşte capacitatea 

este decisivă capacitatea reprezentatului, ţinem să ară- 
tâm că, cu toate că voința reprezentantului este decisivă, 

totuşi se va avea în vedere voinţa reprezentatului ori de 

câte ori reprezentatul Sar pune la adăpostul voinţii re- 

prezentantului pentru a comite îraude. Bunăoară, să presu- 

putem că comerciantul, care şi-a ales ua reprezentant pentru 

a încheia o cumpărare, ştie că persoana dela care urmează să 

cumpere marta, nu poate dispune de bunuri, nu este proprie- 
far, fie că aceste bunuri sunt găsite, fie că sunt furate: 

Ei bine, dacă reprezentantul, în ipoteza ncastră Y, nu 

ştie, că persoana dela care cumpără nu poate dispune de 

bunuri, comerciantul nu se poate pune la adăpostul bunei 

credinţe a reprezentantului. Tot asemenea, dacă comer- 

ciantul, care cumpără prin reprezentant, cunoaşte viiţiile 
unui obiect, iar reprezentantul nu cunoaşte viţiile lucrului, 

comerciantul nu se poate pune la adăpostul bunei credinţe 

a reprezentantului ; voinţa reprezentantului este deci decisivă cu 
o_condiţiune: ca ea să nu acopere reaua “credinţă ă repre 

“zeniatului. Oridecâte ori prin reprezentanţă Sar căuta 

“e - E " . 
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să se acopere o fraudă sau reaua credinţă, vom aplica prin- 
cipiul, pe care îl cunoaşteţi: fraus omnia corrumpi?. 

105. Reprezentanta exclusivă. — In comerţ întâlnim 
două feluri de reprezentanţe, care ne interesează şi de 
câre ne vom ocupă în acest curs. Vreau să vorbesc despre 
reprezentanța exclusivă şi despre reprezentanța colectivă. 

„ Reprezentanţa. exclusivă este aceea, în virtutea căreia O per- 
“soană se însărcinează să încheie operaţiuni. ocoteala     

  

: şi în numele altei „persoane, dar cu condiţiunea € ca patronul, ii 
- persoana pentru care se încheie operățiunea, să nu aibă 
” dreptul să-şi aleagă vreun alt reprezentânt în fara sau cir- 
. cumscripția în care îşi desfăşoară activitatea persoana aleasă 
; de el ca reprezentant. Să luăm un exemplu: bunăoară So- 
“cietatea “„Scodah"! ar vrea să aibă un reprezentant la Bucu- 
reşti. Persoana din Bucureşti nu vrea să se însărcineze cu 
reprezentanța decât dacă „Scoda” admite, că nu va avea alt 
reprezentant în Bucureşti, decât pe el, şi lucrul acesta se 
întâlneşte foarte adeseori, mai ales cu reprezentanţii caselor 
străine. Dacă totuşi, cu toată această obligaţiune de a nu 
încheia pe viitor operaţiuni decât prin acest reprezentant ex- 
clusiv, reprezentatul ar încheia operaţiuni şi prin îinter- 
mediul altor persoane, operaţiunile vor fi valabile. Dacă 
„Scoda” se obligă ca în Bucureşti să nu aibă reprezentant 
decât o persoană anumită şi dispreţuiad această obligaţie 
ce şi-a luat-o, şi-ar mai lua un alt reprezentant, pentru 
o operațiune sau pentru o serie de operaţiuni, ea va fi aată 
şi prin actele ce le încheie noul reprezentant, însă va fi 
răspunzătoare de daune faţă de primul reprezentant, cu care 
a incheiat reprezentanța cu exclusivitate. 

106. Reprezentanţa colectivă. — O altă reprezentanță 
pe care o întâlnim în comerţ, este reprezentanța colectivă. 

ROME Ato ae Ve PETRI A me. 

Se poate conveni ca operaţiunile juridice ale unui comer= 
ciant să fie încheiate de mai multe persoane reprezentante, _ 
laolaltă. Se poate conveni însă, deşi persoana are mai mulţi
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reperzentanţi, ca fiecare din reprezentanţi să poată încheia 
separat actele juridice. In acest caz nu mai avem procură 
colectivă, căci prin reprezentanța colectivă, „înţelegem re- 
prezentanţa, în virtutea Căreia_ măi multe persoane laolaltă 
şi nuimăi Tăolaltă pot. încheia operaţiuni pentru reprezentant. 
Şi codul comercial se ocupă de reprezentanța colectivă, 
dar el prevede, că dacă nu sa spus în mod expres, în, 
cazul când o persoană are mai mulți reprezentanţi, că ope- 
răţiunile trebuesc încheiate de toţi laolaltă, prezumția este 
că fiecare în parte poate încheia operaţiuni valabile pentru 
comerciant (art. 389). Dacă s'a spus că mai mulţi repre- 
zentanţi” trebue să lucreze laolaltă pentru ca operaţiunea să 
se încheie, reprezentanța este valabilă şi în cazul când 
numai majoritatea reprezentanţilor acceptă reprezentanța 
(art. 389 al. 2). Când un comerciant are cinci persoane, 
care îl reprezintă, ei bine, reprezentanța este valabilă chiar 
în cazul când numai trei acceptă să fie reprezentanţi, iar 
doi refuză. | i DE 

Dacă sunt cinci persoane într”o reprezentanţă colectivă, 
legea spune, că reprezentanța este valabilă, chiar dacă ma- 
joriteatea acceptă. Dar trebue neapărat ca aceştia trei să 
colaboreze la fiecare act, trebue ca toţi trei să-şi dea con- 
imțământul şi dacă nu-şi dă consimțământul la fiecare 

aci, actul juridic nu se poate încheia. Fiecare voință a 
celor ce reprezintă trebue să îndeplinească condiţiunile 
cerute de lege, trebue să fie libere de orice viţiu. De este 
viciată o singură voinţă din reprezentanța colectivă, întreg 
consimţământul este viciat. Pe de altă parte cunoaşterea 
viciilor lucrului cumpărat de către unul singur din repre- 
zentanţi face să se presupună că toţi reprezentanţii cunosc 
situaţia reală şi patronul nu se poate prevală de necu- 
noștinţa celorlalţi doi componenți ai reprezentanţei. 

107. Depășire. Lipsă de. reprezentanți. Ratijicare. — 

Dacă un reprezentant sau 0 reprezentanţă colectivă, depă- şeşte puterea acordată prin actul de reprezentanţă, actul
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nu este valabil pentru patron, decât dacă patronul îl rati- 
fică. Ratificarea este de două feluri: „expresă sau _tacită. 
Dacă ratiticârea este tacită, trebue să” îndeplinească con- 
diţiunile generale, pentru orice ratificare şi anume comer- 
ciantul trebue să aibă cunoştinţă, că s'a depăşit puterea ce 
a acordat-o unui reprezentant şi având cunoştinţă de această 
depăşire, să socotească totuşi acel act ca valabil. Dar se 
poate întâmpla, ca cineva să încheie o operaţiune în numele: 
şi pe socoteala altei persoane, fără să aibă deloc reprezen- 
tanţa; adică nu să se depăşească puterea acordată, dar să 
avem un act făcut, fără vre-o reprezentanţă preexistentă. 
În acest caz, patronul poate să facă o declarare de voință 
ulterioară; să spună că actul încheiat de o persoană în 
numele său, deşi nu avea reprezentanţă, totuşi actul 
încheiat este bun. Intre această ratificare, când mai 
înainte lipseşte cu desăvârşire raportul de reprezentanţă, 
şi celalt caz, când înainte a existat o reprezentanţă, este 
o deosebire. Dacă a existat o reprezentanţă şi s'a făcut 
numai un exces de putere, contractul este încheiat din mc- 
mentul în care a convenit reprezentantul. Contractul este 
socotit încheiat şi în ce priveşte locul şi în ce priveşte 
data, din momentul în care reprezentantul a voit şi a 
încheiat o operaţiune, pentrucă avea o putere dela patroa, 
dar a depăşit puterea acordată şi patronul ulterior a rati- 
ficat: operaţiunea este valabilă. 

Insă, când cineva încheie o operaţiune fără să îi existat 
o reprezentanţă şi mai târziu patronul vine şi recunoaşte 
actul făcut, momentul decisiv este acela al însuşirii actului 
săvârşit de persoana străină, care nu avea reprezentanţă. 
Locul şi timpul nu mai este acela în care a voit persoana 
străină; locul şi timpul decisiv este locul şi timpul când 
voeşte patronul să-şi însuşească acel act. 

Am văzut foarte pe scurt, această teorie a reprezei- 
tanţei care se aplică, fie că reprezentanța are de obiect 
uri Singur act, fie că are de obiect o generalitate de acte. 

Să examinăm ce dispoziţiuni cuprinde codul comercial în 
ce priveşte pe auxiliarii comercianților.
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1C8. Deosebirea între prepuşi şi cei'alți reprezentanti. i Pa 

Codul com. împarte pe _ai auxiliari în trei categorii: în Prepuşi, 
comişi călători și comişi de „negoţ. Să examinăm pe rând 
fiecare din aceste trei categorii de reprezentanţi. 

i Prepuşii „Sunt persoanele, — după cum spune art. 
momen re ap 

SO Cc. com. — însărcinate cai comerţul patronului lor, fie 
în_ “jocul unde acesta i îl exercită, ie în alt loc. Dia “cuprinsul 
art. 392 rezultă, că pentru a îi cinevă ) prepus, trebue mai 
întâi să fie însărcinat de comerciant cu conducerea şi repre- 
zentanţa comerţului său, fie în locul unde comerciantul 
işi exercită comerţul, unde îşi are sediul principal, fie în 
alt loc, bunăoară o sucursală. Prepusul se deosebeşte 
de ceilalți: 1) prin sfera întinsă de activitate. El nu este 
châmat să încheie "numai o operaţiune, "un act izolat 
în numele patronului; el este chemat să încheie toate ope- 
răținiie privitoare la comerţul cuiva sau privitoare la o 
ramură bine distinctă din comerțul cuiva; 2) _prepuşii se 

„deosebesc de ceilalţi reprezentanţi, prin locul unde își des- 
iăşoară activitatea. Ei îşi desfăşoară activitatea, fie in 4 - 
locul unde comerciantul îşi are sediul negoţului său, fie , ir 
nvmai în locul, unde acesta are bunăoară o sucursală; pe mea 
când ceilalţi reprezentanţi îşi pot exercita imputernicirea -. +4 - 
lor oriunde. Prepusul este substituitul unui comerciant la»... i. 
locul negoțului. ——— 

Cineva nu /are calitatea de prepus, dacă el trebue să 
supună patronului spre aprobare, toate actele, ce voeşte 
să încheie. Pentru a determina dacă cineva este un prepus 
sau nu, dacă este, cum se zice în ţările germanice, procu- 
rist, dacă cineva poate semna per procura, nu trebue să 
ne uităm la titulatura pompoasă, pe care şi-o dă, trebue să 
ue uităm la sfera lui de activitate şi puterile ce i s'au 
acordat. 

Prepusul este un alter ego al comerciantului. E! „Sub- 
+ știtue_pe comerciant. în „exerciţiul negoţului. 

Dedicat m aa a r 
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109. — Prepușia poate fi conferită expres sau tacit. — 
Dacă ea este conferită expres, actul de conferire trebue 
să fie transcris, afişat şi publicat, potrivit art. 10 din 
codul comercial. Indeplinite formalităţile de publicitate, cel 
căre contractează cu prepusul, se presupune că are cu- 
noştință de cuprinsul actului de reprezentanţă şi nu poate 
pretinde în contra patronului drepturi pentru care prepusul 
nu era autorizat să le creeze. Când prepuşia este confe- 
rită expres, dar nu a fost publicată, precum şi atunci, când 
ea a fost tacit conferită, legea presupune, că reprezentanța 
aceasta este generală fără nici o restricţiune. Şi după cum 
în principiu la mandat, legiuitorul prevede că restricţiunile 
şi instrucţiunile secrete nu pot fi opozabile persoanei cu 
care a tratat un mandatar; tot asemenea în materie de 
prepuşie codul comercial prevede, că dacă actul nu oste 

| adus la cunoştinţa publicului, în formele prevăzute de art. 
i 10, reprezentanța e socotită fără restricţiuni. 

Dar nu numai conferirea se transcrie, se afişează şi se 
publică, pentru ca patronul să fie la adăpost de discuțiuni 
în caz de depăşire a puterilor acordate, dar şi revocarea 
unui prepus pentru a fi opozabilă terţilor trebue să fie 
transcrisă, afişată şi publicată şi această dispoziţie a pu- 
blicităţii revocării se aplică şi atunci când actul de numire 
nu s'a transcris, nu s'a afişat şi nu s'a publicat. A admite 
cobtrariu, ar însemna, că în caz de prepuşie tacită, pa- 
tronul răspunde la infinit de actele unei persoane care nu 
se mai bucură de încrederea lui. Patronul, cu alte cuvinte 
ar rămâne dezarmat în faţa unui prepus, neputând să facă 
eficace revocarea faţă de terţi. 

110. Limitări în puterile prepusului inerente prepușiei. — 
Chiar dacă reprezentanța este fără restricţiuni, prepusul, în 
desfăşurarea activităţii sale, găseşte unele limite, din natura 
rep:ezentanţei şi altele, cari îşi găsesc isvorul în diferite 
dispozițiuni ale codului nostru de comerţ. Din acest Duact 
de vedere putem spune, că prepusul nu poate face acte
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străine negoţului. _Prepuşii sunt reprezentanţii unui comer - 
ciant în exerciţiul comerţului “ui şi nu „pot. face „Operațiuni 
străine „acelui comert. Este cunoscută dispoziţia art. 375 
c. com., care prevede, că deşi conceput în termen general 
mandatul nu se întinde şi la afaceri, cari nu sunt cometr- 

ciale, afară numai dacă aceasta se declară expres în actul 

de numire. Ori, această dispozițiune se aplică prin analogie 
şi prepuşilor. 

In al doilea rând prepuşii nu pot îace nici un act, care 
să contrazică scopul pentru care ei au fost n numiţi. “Prepuşii 

prin urmare nu pot să înstrăineze tătreagă întreprindere 
comercială, nu pot vinde fondul de comerţ şi vom vedea 

în curând, ce înţelegem prin fond de comerţ. Prepusul 
nu este numit spre a desface, spre a lichida deodată prin- 
tun act întreaga întreprindere comercială a cuiva, ci este 

numit prepus spre a conduce şi reprezentă în mod normal 
o întreprindere comercială. Bine înţeles dacă nu se prevede 

contrariu în actul de numire. 

In al treilea rând, prepusul nu poate să întrebuinţeze” 
_apitalurile patronului în folosul său propriu şi nici nu poate 

sâ le întrebuinţeze pentru a a creia noi comerţuri pentru patron, 

mici să le întrebuinţeze pentru fundarea. de societăţi Co- 

_merciale. Prepusul nu este numit ca să creeze un comerţ, 
ci ca să conducă, ca să reprezinte un comerţ. El nu poate 
riscă averea reprezentatului întrun comerţ, pentru care 
nu era autorizat să-l facă. 

111. Îndatoriri şi răspunderi profesionale. — Dat fiind 
puterea întinsă, ce o are prepusul, legiuitorul impune aces- 
îuia enume îndatoriri, ce nu le întâlnim la reprezentanța 

obişnuită. Legiuitorul impune prepusului îndatoriri ce se 

asearănă cu îndatoririle patronului, îndatoriri profesionale, 

îndatoriri ce în mod obişnuit privesc pe comerciant. Aceste 

îndatoriri ale prepusului îşi au explicaţia în faptul că cc- 
merciantul, când există un prepus, este înlocuit în condu- 
cerea negoțului şi cel ce substitue pie comerciant trebue
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să aibă şi unele din îndatoririle profesionale: unele îndato- 
riri, ce nu le au ceilalți reprezentanţi. 

Aceste îndatoriri sunt următoarele: 
1)-Prepusul este. răspunzător, dacă nu se ţine în mod 

„regulat registrele obligatorii (sub sancţiunea pedepsei pentru 
bancrută simplă). 

2)- Prepusul răspunde de capacitatea patronului. Ni- 
mănui nu-i este îngăduit să primească o reprezentanţă 
generală, o împuternicire, cum este prepuşia, dacă nu se 
convinge mai înainte, că acela care dă reprezentanța este 
capabil să facă negoţ sau să facă actele, pentru cari îl 
împuterniceşte. Prin urmare, dacă un prepus conduce un 
negoț pentru un minor neautorizat răspunde cu întreaga lui 
avere pentru actele ce le încheie pentru minor. Minorul 
nu răspunde, dar răspunde prepusul. De asemenea dacă 
depășește puterile ce le avea minorul, el încheie acte pen- 
tru care nu avea autorizaţie să le facă şi răspunde cu 
averea lui pentru aceste acte încheiate. 

3)-Prepusul răspunde pentru publicitatea contractului 

bănesc de căsătorie, precum şi pentru publicitatea separa- 
ţiei de patrimoniu între patron şi soţia lui. Ştim că aceste 
îndatoriri le are patronul, dar legea îl face răspunzător şi 
pe prepus de neindeplinirea acestei publicaţiuni, pentrucă el 
este un alter ego al patronului. (Răspundere civilă şi răs- 
pundere penală pentru neobservarea art. 20 şi 21. A se 
vedea articolele 398, 877 din codul comercial). 

4) In sfârşit, comerciantul care este în încetare de plăţi 
şi a săvârşit neglijențe sau fapte dolosive, este pedepsit 
cu pedeapsa pentru bancrută simplă ori frauduloasă. Ei 
bine, c. com. prin articolul 883 prevede, în caz de ban- 
crută, pedeapsă şi pentru prepus, atunci când bancruta 
este cauzată de actele prepusului. Falimentul şi pedep- 
sele î materie de faliment, privesc pe comercianţi. Pre- 
pusul nu este comerciant; totuşi legea n'a voit ca să rămână 
nepedepsit acela care a săvârşit infracţiunea şi să pedep- 
sească numai pe comerciant. Prepusul are îndatorire de a
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conduce comerţul cu toată corectitudinea cerută comercian- ă 
ților; de aceea codul de comerţ prevede, în caz de ban- | 
crută, pedeapsă și pentru prepus, cu singura condiţiune, ca 
să se respecte principiul de drept penal, că pedeasa este 
personală. Prepusul nu poate fi pedepsit pentru bancrută, 
dacă mere nici o vină. Insă, ori de câte ori săvârşeşte fapte - 
cari sunt pedepsite cu pedeapsă pentru bancrută, de exem- 
plu, dacă prepusul se face vinovat de dosire de activ, legea 
îl pedepseşte, deşi nu este comerciant. 

119, Prepusul nu poate jace_concurență patronului. — 
Dar pe lângă îndatoririle acestea porfesionaie, legea mai 
prevede că Prepuşii _nu_ pot să facă operaţiuni în 

  

numele lor. şi nici a “lua parie pe. socoteala. lor sau 
„pe_ socoteala. „unei „alte persoane, la alte negoţuri de felul 
acelora cu cari ei au fost însărcinaţi. Patronul se încrede 

în prepus, îi pune la dispoziţie intregul fond de comerţ, 
sau numai o parte dintr'un fond de comerţ, o sucursală. 
Cel ce primeşte această reprezentanţă generală nu poate să 
se mai intereseze în operaţiuni de felul acelora, cu care 
el a fost însărcinat, pentrucă legea presupune că ar aduce, 
prin atari fapte, o vătămare patronului. Şi dacă, în disprețul 
acestei dispoziţiuni, prepusul se va interesă în alt negoţ 
de acelaș îel, el este răspunzător de daune interese. 

Până aci a fost aplicarea principiului general: violarea 
unei îndatoriri atrage despăgubiri. Dar codul de comerţ 
adaogă, că dacă din acele negoţuri sau operaţiuni . prepusul 

ar putea să tragă beneficii, patronul are „dreptul să „SOCo- 
- tească că ale lui sunt beneficiile şi să le revendice. Dacă 
prepusul ar îi încheiat operaţiuni, patronul se substitue 
prepusului şi poate pretinde dela cealaltă parte, beneficiile 
cari i Sar îi cuvenit prepusului. 

113. Cum încheie prepusul o operațiune? — Cum re- 
prezirită prepusul pe patron, în actele juridice ce le încheie? 

Prepusul poate să încheie actele juridice în două feluri: 
verbal sau înscris. 

Aer cae 

19
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_Dacă încheie verbal un act juridic pentru patron, el 

VĂ arăta că actul îl priveşte pe patron, nu pe el şi că el 

încheie actul în numele patronului, nu în numele Iui. Faptul 

că el este un reprezentant, că nu lucrează în iume piopriu, 

va rezultă, cum zice doctrina, ex facfi circumstantiis, din 

împrejurările, în cari sa încheiat actul. 

Insă, dacă prepusul încheie actul în scris, adică dacă 

făureşte un instrument probator, legea îl obligă să semneze 

adăogând cuvintele „prin procură” sau alte asemenea, adică 

din care să rezulte că el tratează ca procurist. Și în comerţ 

se obişnueşte să se pună „per procura”, prescurtat „p. p.”. 

Ce se întâmplă, dacă un prepus vrea să încheie ope- 
raţiunile pentru patron, însă nu semnează actele prin pro- 

cură, ci semnează pur şi simplu el personal? 

Faţă de terțele persoane cu care un prepus tratează 

în nume personal, legea prevede că acest prepus, se obligă 

personal. Principiul general este deci, că dacă cineva ira- 

tează şi încheie un act fără să spună că încheie în cali- 

tate de reprezentant, se obligă personal. 

Dar codul comercial în art. 396 mai prevede că, deşi 

prepusul încheie o operaţiune şi nu semnează actul în cali- 

tate de reprezentant, ci semnează în nume propriu, totuşi 

cei de al treilea pot să cheme în judecată pe patron şi 

să pretindă drepturile, ce isvorăsc din acea convenţiune, 

direct împotriva patronului, cu condiţiunea ca acele per- 

soane să probeze, că actul încheiat de prepus era un 

act reteritor la comerţul patronului. Dispoziţia codului este 

foarte logică, pentrucă ar fi inechitabil ca patronul să se 

folosească de actele încheiate de prepus, să tragă foloase 

din ele şi să nu răspundă faţă de cei de al treilea, pe 

Simplul motiv, că prepusul nu şi-a scris calitatea sa de 

reprezentant. 

Este bine să ştim, că textul articolului 396 din codul 

nostrii de comerţ se deosebeşte de textul art. 378 italian; 

întrucât în textul italian se prevede, că terţii au acţiune în 

contra patronului, pentru actele încheiate de prepus fără să-şi
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decline calitatea, dacă acele acte sunt privitoare Şi „nece= 
sare” comerţului patronului. Cuvântul acesta de  „nece- 
sare”, a fost eliminat de legiuitorul român şi de unde 
comentatori codului italian forțează puţin legea, pentru a 
ajunge la soluţiunea că acţiunea există îndată ce actul se 
referă la comerţul patronului, chiar dacă nu e necesar ; la 
noi soluțiunea se impune în mod firesc, deoarece codul 
român nu face distincţiunea, dacă un act este necesar sau 
nu; este destul ca actul să se refere la comerţul patronului. 

114- Incetarea prepușiei. — Prepuşia încetează ca şi 
mandatul: - 2 - 

“Prin revocare; 
2 Prin. renunţarea prepusului ; 
3 Prin moartea, “interdicţiunea, nesolvabilitatea şi fa- 

limentul patronului ori al _prepusului. 
Despre revocare ne-am ocupat şi am văzut, că ea nu 

poate fi opusă terţilor, dacă nu a fost transcrisă, atişată 
şi publicată, afară numai dacă se poate proba reaua cre- 
dinţă a celui de al treilea, care deşi cunoştea revocarea a 
încreiat totuşi un act juridic cu prepusul. 

Dar nici celelalte moduri de stingere a prepuşiei nu 
operează mecanic. 

Codul civil ne arată în art. 1557-—1558 pe deoparte, 
că sunt valabile actele încheiate de reprezentant în numele 
repiezentatului, atât timp cât el nu cuncaşte existenţa 
cauzei ce desființează mandatul (mai bine zis reprezentanța) ; 
iar pe de altă parte că în toate cazurile de stingere a repre- 
zentanţei sunt valabile contractările reprezentantului cu cei 
de al treilea, cari sunt de bună credinţă. Prin urmare, chiar 
dacă reprezentantul cunoaşte stingerea reprezentanţei, dacă 
încheie acte cu terți de bună credință, actele sunt valabile. 
Legea alege între paguba, ce ar suferi patronul (sau suc- 
cesorii lui) şi între paguba terţilor, cari sau încrezut în- 
trun act de numirea reprezentantului. Intre aceste două 
pagube, legea apără pe terţul de bună. credinţă.
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Pceastă consecinţă a reprezentanţei, de a produce efecte 

şi a obligă, chiar după ce ea sa stins, face ca în doctrină 

să se spună, că reprezentanța este o instituţiune de drept, 
desprinsă de cauza care i-a dat naştere. Şi în dreptul ger- 

măân, în special, se susţine, că reprezentanța este una din 

instituţiunile abstracte. 

Ştiţi că în drept orice obligaţiune are o cauză juridică. 

Intre elementele esenţiale ale obligaţiunilor, stă şi cauza. 

Ei bine, dacă aceasta e regula generală, pot totuşi exista 

şi obligaţiuni abstracte, adică desprinse de raportul juridic, 

care dă naştere obligaţiunii. Reprezentanţa ia naştere din- 

to declarare de voinţă, cu anumite restricţiuni, — cu anu- 

mite clauze; declaraţiunea de voinţă poate să înceteze, dar 

reprezentanța subsistă faţă de cei de bună credinţă.” 

Intre reprezentant şi reprezentat există un rapori con- 

tractual. C declarare de voință a reprezentantului poate 

să fie dată din eroare, în urma unei violenţe, lucru pe care 

să nu-l ştie terţii cari contractează cu reprezentantul. Se 

poate opune terţiului, care a contractat cu un reprezentant, 

toată intimitatea acestei dedlarări de voinţă, se poatie deduce 

în raporturile cu terţiul, raportul fundamental, care a dat 

naştere reprezentanţei? Doctrina zice: nu! Reprezentanţa 

este desfăcută de raportul fundamental care a dat naştere 

acestei instituţiuni de drept. 

115. Prepușia în dreptul provinciilor eliberate. — În 

dreptul din provinciile alipite, drept care este mai strâns 

legat de principiile dreptului german, reprezentanța apare 

şi mai abstractă şi mai desprinsă de raportul care i-a 

dat naştere, pentrucă în dreptul din provinciile alipite re- 

prezentaritul are puteri determinate de lege. Prepusul, procu- 
ristul, cum se mai numeşte, poate să facă orice acte, afară 

de înstrăinarea şi ipotecarea imobilelor patronului său. 

Dacă în actul de numire a procuristului, se prevăd alte 

restricţiuni, s'ar prevede că prepusul nu poate să se îm- 

prumute sau să se împrumute prin cambii, sau orice altă res-
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tricţiune, afară de restricţiunea că el nu poate să ipote- 
cheze şi să vândă imobilele patronului, acele restricţiuni 
mau valoare față de terţi, chiar dacă terţii ar îi cunoscut 
restiicţiunile prevăzute în actul de numire. 

La noi nu eşte aşa; dacă reprezentanța, procură, este 
publicată, patronul nu poate îi îndatorat, decât în limita 
actului de numire şi terţiul trebue să respecte restricţiunile 
prevăzute în actul de numire. In Transilvania nu este aşa; 
terţii, deşi cunosc restricţiunile, pot să nu le respecte. Res- 
tricţiunile au valoare numai între reprezentant şi. rebre- 
zentat; dacă reprezentantul, procuristul ma respectat dis- 
poziţiunile din procură, răspunde față de patron de violarea 
acelor dispoziţiuni, dar patronul rămâne obligat îaţă de 
terța persoenă, în virtutea reprezentanţei, care este des- 
prinsă de raportul cauzal. 

$ 18. Despre comişii pentru negoţ. 

116 Cari sunt puterile comișilor pentru negoț. — 
Patronul se poate folosi de prepus, dar se poate servi de un 
reprezentant pentru o anumită operaţiune sau pentru mai 
multe operaţiuni. Nu ne ocupăm de reprezentanţii peatru 
o singură operaţiune sau pentru mai multe operaţiuni, pen- 
irucă şi acestora li se aplică principiile generale dela repre- 
zentanţă şi despre ei ne vom mai ocupa când vom trata 
despre mandatul comercial. Vom cerceta însă o categorie 
de reprezentanţi ai unui comerciant, de epender lenți de. el şi 
cari colaborează zilnic cu dânsul la mersul normal al între- 
prinderii, vorbesc de comişii pentru negoţ. _Un tond de 
  

patronului, ci şi auxiliari, cari sunt însărcinaţi cu tratarea 
operațiunilor în localul unde comerciantul îşi desfăşoară ac- 
tivitatea. Cine intră într'un magazin, nici nu se interesează 
cine este patron, intră imediat în contact cu comisul pentru 
negoţ, bunăoară cu vânzătorul din magazin. 

maieu pin arme eee n pei 2,



150 $ 18. Despre comişii pentru negoț. | 
  

Aceste persoane numite de codul comercial comişi pentru 

negoţ, au: putere de a trată şi reprezentă pe patron. dar 

numai în localul unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, 
„numai în stabilimentul de negoţ. Pentru a trata şi în afară 
de acest stabiliment de negoţ, comişilor le trebue o autorizare 

specială. In stabilimentul de negoţ însă ei mau nevoie de 

această autorizare; comişii de negoţ cari vând, au dreptul 

să încaseze sumele, fără să aibă vreo procură specială. Ei, 

“pentru sumele ce primesc, pot da chitanţă, care este opozabilă 

patronului. 

Dacă comişii de negoţ în interiorul stabilimentului obligă 

pe patron şi pot să incaseze pentru patron, în afara sta- 

bilimentului, ei nu au această putere, decât dacă sunt auto- 

rizaţi special. Legiuitorul nostru în art. 404, prevede că 

„afară din magazin ei nu pot cere plata...” Cuvântul „ma- 

gazin”, are aici înţeles larg, adică de stabiliment. Auto- 

rizarea specială poate rezulta tacit, bunăoară din faptul 

că comisul de negoţ, predă maria la domiciliul clientului 

şi-i cere plata. 

Nu trebue să confundăm pe comişii de negoţ cu alţi 

salariaţi ai patronului, cari depun activitatea lor în interio- 

rul stabilimentului comercial ; sunt şi ei auxiliari, dar 

nu au putere de a reprezentă. Este vorba de funcţionarii, cari 

nu sunt destinaţi să intre în raporturi cu terţele persoane, 

mau nici o reprezentanţă. 
Codul comercial nu se ocupă de contractul de muacă 

între patron şi auxiliarii, cari mau putere de a-l reprezentă, 

această chestiune este lăsată să fie disciplinată de o legis- 
laţie a muncii. In Ardeal şi în ţările germanice, codul de 

comerţ se ocupă şi despre aceşti auxiliari şi determină anu- 

mite norme cu privire la contractul de muncă între patron 

şi salariat. Codul nostru de comerţ cuprinde astfel de 

dispoziţiune numai în materie maritimă, la contractul de 

muncă între patron şi personalul marinăresc. 

117, Comişii călători pentru negoţ. — PA treia cate-
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gorie de reprezentanţi sunt comişii călători pentru negoţ, 
(numiţi şi agenţi şi voiajori comerciali). 

Un comerciant poate să se folosească de persoane, cari 
primesc o anume remuneraţie fixă sau proporțională cu 
vânzarea ce o fac şi cari călătoresc dintro localitate în- 
balta spre a atrage clienţi. Aceste persoane pot să aibă „împuternicirea dela patron, printro procură, cât şi pria 

„Circulările sau corespondenţa patronului irimise clien- ților. “Aceşti comiși voiajori sunt de 3 felii! co- 
„Mişi voiajori cari au reprezentanță şi co. nişi _voiajori 

    

cari wWau reprezentanţă. Dacă comişii călători au puterea 
de a încheia convenţiuni, obligă pe patron; sunt reprezen- 
tarţi; dacă comişii călători au drept scop numai a aduce 
oferte patronului, pe cari acesta să le aprobe, ei mau putere 
de a reprezentă pe patron şi de a încheia contracte, ci 
sunt simplii aducători de oferte. - 
: Comişii călători cu puteri de reprezentanţi încheie 
actele juridice întocmai ca şi prepuşii. Regulile arătate cu 
ocaziunea prepuşiei îşi găsesc aplicaţiune şi aici (art. 403 
c. com.). 

115. Reprezentanţii caselor comerciale. — O ultimă 
categorie de reprezentanţi o formează reprezentanţii „caselor 
de comerţ din străinătate şi ai societăţilor de comerţ din 
străinătate, cari încheie obişnuit operaţiuni în ţară ia noi. 
Aceşti reprezentanţi ai caselor din străinătate sunt asimilați 
prin art. 401 c. com. cu prepuşii. Toate dispoziţiunile rela- 
tive la prepuşi se vor aplică şi reprezentanţilor caselor 
străine. 

Codul nostru de comerţ asimilează pe aceşti reprezen- 
tanţi cu prepuşii pentru a protejă pe cei ce contractează 
Cu &semenea reprezentanţi. Pentru cel care contractează 
cu un reprezentant al unei case din străinătate, care nu 
a transcris, afişat şi publicat actul de numirea reprezen- 
tantului, reprezentanța este fără limite pe când dacă ar con-
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traciă cu un simplu mandatar, el ar trebui să ceară nfan- 
daiul, ca să vadă cari sunt puterile acordate, pentrucă man- 

datarul, spre deosebire de prepus, nu obligă pe patron 
decât în limitele mandatului conferit. 

In al doilea rând prepusul după codul comercial are 
şi reprezentanța judiciară a patronului (art. 400). El repre- 

zintă pe patron în justiţie. Cei cari contractează cu prepusul 

pot să-l cheme în judecată, ca reprezentant al patronului, 

să se judece cu prepusul pentru patron, înaintea instanţei 

judecătoreşti competinte potrivit normelor de procedură 
comercială. 

„La un reprezentant, care nu este prepus, la un man- 

datar comercial cu puteri de reprezentanţă, nu avem în 

principiu reprezentânţă judiciară. Mandatarul, nu reprezintă 

în justiţie pe patron pentru actele încheiate, decât dacă 

în mandatul lui s'a prevăzut expres reprezentanța în justiţie. 

Reprezentanţii caselor străine fiind asimilați cu prepuşii, 

cei cari contractează cu dânşii pot să-i cheme în judecată, 

ceeace, evident, constitue un avantagiu pentru locuitorii din 

România. | 

Mai avem de făcut o observaţiune: legea asimilează 

pe reprezentanţii caselor străine cu prepuşii; ori, noi ştim 

că prepuşii nu pot să se intereseze în operaţiuni comerciale 

de acelaş fel cu ale patronului; ei nu pot face un negoţ 
propriu, nici să se intereseze în alte negoţuri de acelaş fel, 
căci ar răspunde de daune şi patronul poate să-şi însu- 

şească beneficiile. Această normă se aplică şi reprezentan- 

ților caselor comerciale străine. 

Oridecâteori avem de aface cu persoane, cari se inti- 
tulează reprezentanţi de case străine, trebue să ne inte- 

resăm dacă sunt adevăraţi reprezentanţi, căci şi aci sunt 

2 categorii de persoane: reprezentanţi de case din străi- 

nătate şi „agenţi de case din străinățate. Deosebirea între 
aceste 2 categorii consistă în puterea de a obligă sau au 

„casa străină. Dacă acela, câre se intitulează pompos repre- 
„Zentant, în realitate nu primeşte decât comenzi şi comenzile 

— IN Uz ra pă, a E e că -
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sunt trimise casei străine, care are facultatea de a acceptă 
sau de a refuză, nu avem deatace cu un reprezentant, ci 
cu un agent şi agenţi de aceştia sunt mulţi la noi. 

$ 19. Despre mijlocitori. ; ra muia a) 

119. Mijlocirea în afaceri comerciale. — Când am vor= 
bit despre faptele obiective de comerţ, aţi văzut că legiuitorul 
nostru, în art. 3 enumără, printre aceste fapte obiective de 
comerţ, şi mijlocirea în afaceri comerciale. Acela care în 
mod obicinuit, ca o profesiune, se îndeletniceşte cu mijlo- 
cirea în afaceri comerciale, devine comerciant. Legiuitorul 
nostru enunță numai în art. 3 că mijlocirea în afaceri co- 
merciale este o faptă obiectivă de comerţ. Când tratează 
despre obligaţiuni, nu se ocupă de contractul de mijlocire. 
Spre deosebire de ceeace a făcut legiuitorul italian, care în 
art. 29--35 reglementează contractul de mijlocire, legiui- 
torul nostru nu se mai ocupă de acest contract şi nu a 
tradus dispoziţiunile din codul italian. In ce priveşte mij- 
locirea şi contractul de mijlocire, ne găsim întruna din 

situaţiunile când, în lipsă de dispoziţiuni în lege, suntem 

obligaţi să ne referim numai la principiile „generale din ma- 
teria obligaţiunilor şi cu ajutorul principiilor generale, ţi- 
nând seama de natura însăşi a mijlocirii, să fixăm normele, 
după cari contractul de misitie se reglementează. 

Este drept, că avem o lege, care se ocupă de misitie, 
dar numai de o categorie specială de misitie; avem legea 
burselor, care se ocupă cu misiţii din burse, târguri şi oboare.. 

Despre aceşti misiţi vom trata îndată. 

120. Ce este mijlocirea sau misitia. — Scopul ce-l 
urmăresc misiţii este de a întruni consimţământul a două sau 

mai multor părţi, cari vor să încheie convenţiuni, părţi cari 

voiesc, fiecare, să tragă un maximum de profit. Misiţii 
determină pe părţi să renunţe la unele din pretenţiunile lor 

  

; maxime. Când misitul a reuşit să întrunească voinţele tutu- 

ror părţilor cari contractează, rolul lui este terminat. Dacă. 

i 

4 

A 

i 
NL cin



154 $ 19. Despre mijlocitori. 

tratativele nu duc la nici un rezultat, la un moment dat se 

rup, oricâtă muncă ar fi depus mijlocitorul, el nu are drept 
la remuneraţie. 

Misitia este un contract, ce intervine între misit şi 

părţile, cari voiesc să încheie un contract, sau câteodată 
misitia este convenţiunea numai între misit şi una din părţi, 

care îl însărcinează să îie un mediator între el şi altă 

„parte. Este o convenţiune, prin care misitul se obligă să 

depună munca lui şi toată_iscusinţa, pentru a se ajunge 

la încheierea contractului. Dacă nu se ajunge la încheierea 

contractului misitul nu are drept la nici o remuneraţie. Şi 

mWare drept la plată, nici în cazul când, după ce s'au 

întrerupt tratativele, părţile, cari fuseseră puse în con- 

taci de către misit, încheie convenţiunea, fiindcă conven- 

țiunea este încheiată fără intermedierea misitului. 

191. Când are drept mijlocitorul la plată (provizion, 

curtaj). — Ca mijlocitorul să poată pretinde plată (pro- 

“vizion, curtaj), se cere 2 condițiuni: întâi, ca convenţiunea, 
cu care a fost însărcinat misitul, să fie socotită, din punct 

de_vedere obiectiv, legal încheiată, indiferent ce socotesc 
părţile; convenţiunea este încheiată, atunci când părţile au 

căzut de acord asupra tuturor punctelor din contract; şi 

în al doilea rând, trebue să existe un raport de cauză la 

elect între mijlocitor şi între încheierea operaţiunii, adică 

trebue convenţiunea să fie încheiată prin mijlocirea celui 

ce pretinde provizionul. Mijlocitorul trebue să depună munca 

lui, să se ocupe de tratative, să le ducă la bun sfârşit; căci 

dacă tratativele se rup, misitul mare drept la un provizion. 

Se face o excepţiune, atunci când părţile rup tratativele 

numai în mod simulat, în caz de rea credinţă din partea 

celor ce încheie convenţiunea. Şi atunci, jurisprudenţa, în 
lipsă de un text de lege, aplică principiile generale şi obligă 

să plătească comisionul!) pe părţile, cari în mod îraudulos, 

1) In acest sens s'a pronunţat Curtea de Casaţie din Florenţa; 
a, se vedea Revista di dir. comm. 1903, II, p. 128.
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pentru a nu plăti munca depusă de misit, rup tratativele, 
şi în urmă încheie singure convenţiunea. Dar îndată -ce 
părţile au căzut de acord şi convenţiiunea se poate socoti 
încheiată din punct de vedere obiectiv, misitul are drept la 
comision, chiar dacă parţile mar mai voi să execute con- 
venţiunea. Misitul nu este obligat să aştepte ca părţile 
să execute obligaţiunile din convenţiune; rolul misitului, 
dacă nu sa convenit altfel, consistă numai în mediaţiunea 
pentru a se încheia o convenţiune. De mulţe ori, el se însăr- 
cinează ce odată încheiată convenţiunea să-şi depună munca 
sa, pentru realizarea prestaţiunilor din convenţiune, dar acest 
lucru nu este esenţial mijlocirii. 

12 î. Jurisprudenţa. — Şi la noi î:: ţară, instanţele jude= 
cătoreşti s'au ocupat de mijlocire şi au soluţionat diferite 
litigii între părţile cari au încheiat o convenţiune şi între 
misiţi, după principiile arătate mai sus. Curtea noastră de 
de Casaţie sa pronunţat prin 2 deciziuni, cari coristituesc 
punctul de plecare pentru doctrina românească. Aceste de- 
ciziuni sunt din 1915 şi 1912. Prin deciziunea din 19 
Decembrie 1915, pe care o găsim în revista „Jurisprudența 
Română,”, anul 1916, pagina 149, Curtea de Casaţie a 
decis, că misitul mare drept la provizion, deşi a fost în- 
sărcinat să mijlocească încheierea unei convenţiuni, dacă el 
în mod efectiv, nu şi-a depus munca, pentru a ajunge ca 
părţile să încheie convenţiunea. Dacă misitul a fost însăr- 
cinat şi n'a lucrat pentru operaţiune, ci însuş stăpânul afa- 
cerii, spune Inalta Curte, s'a ocupat şi singur a căutat să 
aplaneze diterendele dintre el şi partea adversă şi a ajuns 
la încheierea acordului de voințe, a contractului, misitul m'are 
drept la nici un provizion. 

In deciziunea din '1912, care se poate găsi în revista 
ce apărea pe atunci, „Săptămâna juridică”, din 1912, pag.- 
155, s. III a Inaltei Curți, a decis, că misitul are drept 
la onorar, când părţile au căzut de acord, datorită mijlo-- 
cirii sale. Şi contractul era, în speţă judecata, un contract
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de vânzare. Se încheiase un contract de vânzare provizoriu, 
şi se prevedea, că acest contract provizoriu să fie auten- 

tificat. Curtea spune că misitul are drept la provizion, chiar 

dacă părţile sau una din ele, ulterior, mar mai voi să au-: 

tentifice contractul şi cealaltă parte cere rezilierea con- 

tractului. Inalta Curte spune: misitul şi-a îndeplinit rolul, 

“părţile au căzut de acord, convenţiunea, din punct de vedere 

obiectiv, este perfectă. Iar redijarea unui act scris, autentic 

nu frebue confundată cu convenţiunea; actul autentic este 

un instrument de probaţiune. 
Din aceste două deciziuni se vede că şi Inalta Curte 

de Casaţie a admis principiile din art. 32 italian, că misitul 

n'are drept la comision, decât dacă s'a împlinit 2 condi» 

țiuni: încheierea, din punct de vedere obiectiv, a conven- 

țiunei şi raportul dela cauză la efect între misit şi acordul 

dintre părţile contractante. 

123. Legea burselor. — Bursele sunt reglementate prin 

legea din 14 Iulie 1913. 
Cuvăntazi "Dursă are mai multe înţelesuri. Prin „bursă”, 

în primul rând, putem înţelegexlocalul în care se întrunesc 

corercianţii, pentru a încheia operaţiunile lor sau anumite 

operaţiuni, cum sunt negociaţiunile de titluri de credit, de 

devize, de navlu, asigurări maritime, etc.; în al doilea 

rând, prin „bursă” se înţelege corporaţiunea, adicăktotali- . 

tate mercianţilor, cari au acces în localul de bursă, spre 

a încheia operaţiuni. Comercianţii sunt constituiți în cor- 

poraţiuni, burse, şi legea determină cum se constituesc ase- 

menea corporâţiuni; în al treilea rând, prin „bursă” se 

înţeleg toate operațiunile ce se incheie_în localul în care 
se întrunesc comercianții (în bursă). 

—: Cum este bursa? se întreabă cei cari speculează. Li 

se răspunde: Prost. Ce se înțelege prin aceste cu- 

vinte „cum este bursa?” Prin această expresiune se înţelege: 

cum merg negociaţiunile în bursă; este o tendință de urcarea 

valorilor?
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Bursele sunt de 2 feluri: burse _de_ schimb „şi efecte 
ŞI burse de „măriuri. Bucureştii au şi bursă de mărfuri 
şi bursă de efecte. In bursa de efecte se negociază numai 
titlurile de credit şi devize, adică se schimbă monede sau titluri 
cari reprezintă monede străiae; iar în bursa de mărfuri 
se negociază tot felul de producte şi mărturi, la unele se 
nezociază şi închirieri de vase (bastimente) şi asigurări 
maritime şi îluviale. In unele oraşe sunt ambele feluri de: 
burse, în altele sunt numai burse de mărfuri. 

Comercianţii, cari se întrunesc în aceste burse, spre a 
încheia operaţiunile lor, sunt constituiți într'o corporație. 
Legiuitorul român înglobează în corporaţia burselor nu 
numai pe comercianții propriu zişi, ci şi pe agricultorii, 
pe viticultori, pentrucă legiuitorul socoteşte că la bursa de 
mărfuri se vând şi produsele solului şi că agricultorii şi 
viticultorii sunt. interesaţi şi ei la încheierea operaţiunilor, 
cum sunt interesaţi şi ceilalţi comercianţi. 

Dar la bursă nu se încheie numai operațiuni, acolo 
se fixează şi. justul preţ, preţul curent. La bursă, în fiecare 
zi, se fixează cota oficială: după operaţiunile încheiate în- 
iro zi, se formează media preţurilor, cari constituie cota 
oticială, care are mare influenţă, pentrucă lumea se con- 
duce după ea, pentru lichidarea operațiunilor, în caz de con- 
testaţie între părți; şi justiţia, oridecâteori vrea să fixeze adevăratul preţ, se referă la cota oficială a bursei. 

In art. 7 din legea burselor se prevede, că din corporaţia 
burselor fac parte comercianții, persoane fizice “şi Socie- 
tăţile, cari se ocupă în mod obicinuit cu operaţiuni de bursă 
şi cari au firma regulat înscrisă la unul din tribunalele 
din ţară de cel puţin 1 an; deasemenea, pot tace parte din 
corporaţia bursei, formând o secțiune deosebită, agricul- 
torii, cari cultivă cel puţin 500 ha. şi viticultorii, cari 
cultivă cel puţin 5 ha. 
„Bursa este întreţinută de către Camera de comerţ, pe 

lângă care ea funcţionează. Legea prevede că ministerul 
de industrie poate înscrie din oficiu, în bugetul Camerii 
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de comerţ şi industrie, cheltuelile necesare întreţinerii bursei 

iar tot legea spune, corespunzător acestei dispoziţiuni, că 

şi veniturile bursei le incasează tot Camera de comerţ şi | 

industrie. 

Bursa este condusă de către un comitet, care este ales 

pe_4_ 4 ani ani şi se compune astfel: un delegat al ministerului 

de. industrie şi comerţ; un delegat al ministerului de finanţe; 

un _delegat al Camerei de industrie şi comerţ; un delegat 

al Băncii Naţionale; doi i delegaţi desemnaţi, prin alegere, 

de către societăţile cari au tiiluri cotate la bursă; din 3 

Sâu 5 delegaţi aleşi de corporaţia bursei, după cum numărul 

membrilor bursei este până la 100 sau mai mare de î00; 

dint”un delegat ales de secţiunea specială a agricultorilor 
şi viticultorilor şi din sinidicul bursei. 

Ce este sindicul bursei? pe lângă” fiecare bursă există 

mijlocitori oficiali. Aceşti mijlocitori oficiali sunt numiţi 

prin decret regal, de către Ministerul de comerţ, după recc- 

mandarea comitetului bursei. Unul dintre mijlocitorii oficiali 

este numit sindic. El are însărcinarea să supravegheze ca 

mijlocitorii oficiali să îndeplinească misiunea cu cinste. In 

afară de supraveghere, sindicul mai are şi următoarele 

atribuţiuni : 

1/EL serveşte ca mijlocitor, oridecâteori apelează la 

burșă: justiţia, statul, administraţiunile “publice, județele 

comune şi stabilimentele de utilitate publică. 

indicul, împreună cu un delegat al comitetului bursei 

şi _ A din mijlocitori desemnat de comitet, fixează cota, 

după operaţiunile încheiate în cursul zilei. 

124. Mijlocitorii oficiali ai bursei. — Spuneam că mij- 
„locitorii oficiali sypt, numiţi prin decret regal, Numărul lor 
este limițat, pe când misitia în afară de bursă 0 poate 

  

face oricine. In bursă misitia q'o poate face decât misiţii 

numiţi, cari sunt supraveghiaţi de sindicul bursei şi de 

comitetul bursei, supuşi la pedepse disciplinare şi la des- 

tituire. Misiţii, cu toate că sunt numiţi prin decret regal,
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ei au calitatea de comercianţi, pentrucă fac operaţiuni co- 

merciale ca o profesiune obișnuită (mijlociri în afaceri co- 
merciale) şi au fost mijlocitori oficiali declaraţi în faliment, 
precum au fost şi sindici, cari au fost declaraţi în faliment. 

„Mijlocitorii oficiali de schimb se întrunesc la bursă 
întrun cerc, (corbeilte). Comercianţii, cari vin la bursă şi 
“vor să încheie operațiuni, sunt aşezaţi în altă parte, dincolo 
de cerc. Operațiunile se încheie între mijlocitori. Un mijlocitor 

strigă cu voce tare ce are de vândut, iar alt mijlocitor răs- 

punde cât oferă. Dacă mijlocitorul oficial are ordin să nu 

vândă, decât cu anume preţ, strigă preţul şi de nu-l oferă 
nimeni, nu vinde. Dacă are libertatea să vândă la orice preţ, 
coboară preţul, alt mijlocitor apare şi concurează și el 
şi se ajunge la încheierea operaţiunii. Legea prevede, că 

mijlocitorul, imediat ce încheie operațiunea, liberează din 
carnetul lui o notă, care cuprinde numele vânzătorului, 
cumpărătorului, felul şi cantitatea mărfii, preţul, data, pre- 

cum şi semnătura agentului. 
Agenţii (mijjlocitorii) oficiali de schimb, sunt ajutaţi 

în operaţiunile lor de agenţi suplinitori. Fiecare agent oficial 
de schimb are drept la 2 agenţi suplinitori, cari şi ei trebue 
să întrunească anumite condițiuni de capacitate, cum întru» 

nesc şi agenţii oficiali. Legea prevede la agenţi etatea 

de 25 ani, să fie cunoscători în ramura de agentură. Dea- 

semenea, candidații de suplinitori trebue să fi lucrat în 
ramura pentru cari vor să fie numiţi agenţi suplinitori. 

Ei ajută pe agenţii oficiali, şi pot să ia parte chiar în 
cercul agenţilor oficiali în bursă, când se fac strigările şi 

încheierile de operaţiuni. Ei sunt supuşi deasemenea supra- 

vegherii sindicului şi comitetului bursei. 

Alţi ajutori ai agenţilor oficiali de schimb sunt remizierii. 

Fiecare agent de schimb se luptă, ca să aibă cei mai buni 

reimizieri, pentrucă remizierii aduc clienţii. De cele mai multe 

ori agenţii nu umblă după clienţi. După clienţi pleacă remi- 

zierul şi în schimb primeşte o cotă parte din „curtajul 

cuvenit agentului. 

  

a
m
 

rot
i 
m
a



ze 

169 $ 19. Despre mijlocitori. 

125. —— Camerile arbitrale. —  Neiaţelegerile isvorite 
din operaţiuni săvârşite în bursă se judecă de către un 
tribunal special, de Camera arbitrală, ce funcționează ză pe__ 
lângă fiecare Cameră de comerţ. Dar nu numai părţile, care 
“au încheiat operaţiuni în bursă, sunt judecate de către 
Camera arbitrală,. compusă această Cameră arbitrală prin 
preşedintele Camerei de comerţ şi din alte două per- 
soane trase la sorţi din anume tablou, întocmit de cor- 
poraţiune; mai sunt judecaţi şi acei cari mau încheiat 
operaţiuni în bursă, dar au încheiat o operaţiune printrun 
niijlocitor oficial. Se mai judecă de Camera arbitrală şi 
aceia cari au încheiat în afară de bursă şi fără mijlocitor 
oficial, operaţiuni din cele ce se închee în bursă, cu 
condiţiunea ca părţile să fi convenit a fi judecate 
de Camera arbitrală şi în termen de 3 zile dela încheierea 
actului să-l fi înregistrat la bursă. 

Camera arbitrală judecă, ne spune legea în art. 52, 
contorm legii şi regulamentelor asupra bursei, contorm uzu- 
rilor şi legilor comerciale. Vedem că în acest art., după 
ce se vorbeşte de legea şi regulamentele bursei, se vor- 
beşte de uzuri şi în urmă abia de legile comerciale: pe 
când în art. 1 cod. com. legiuitorul nu vorbeşte de uzuri, 
ci numai de legile comerciale şi codul civil. 

Confruntând art. 1 cod. com. cu art. 52 legea burselor, 
sa susținut că în legea burselor uzurile au torţă de lege 
şi trec înaintea legilor comerciale. Evident, arbitrii judecă 
după uzuri, însă noi am arătat, când am vorbit de izvoa- 
rele deptrului comercial, că legiuitorul, deşi n'a reprodus 
din codul italian, că uzurile au forţă de lege, totuşi uzurile 
chiar în dreptul civil, şi cu atât mai vârtos, în dreptul 
comercial, au şi ele o forţă de interpretare şi am văzut 
că codul civil spune, că o parte se obligă nu numai la 
ceeace scrie în convenţiune, dar şi la ceeace echitatea şi 
obiceiurile arată. In acest sens este şi art. 52. Arbitrul 
nu judecă numai după legea burselor, dar şi după uzuri 
şi după legile comerciale şi noi ştim că majoritatea dispo-
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zițiurilor din codul comercial nu sunt dispoziţiunile de 

ordine publică, se aplică numai când părţile n'au dispus 

altfel. Dacă, însă, este un uz constant, judecătorii-sunt obli- 

gaţi în hotărirea lor să ţie seamă de el, ori de câte ori 

lămurirea contractelor o cere. In acest sens credem că 

se poate interpreta art. 52, ca să se armonizeze cu disp» 

ziţiile din art. 1 cod. comercial. 

Acest tribunal arbitral judecă în primă, şi ultimă _in- 

„stanță. Hotărirea dată de către camera arbitrală nu este 

“supuse apelului, este supusă numai recursului în, Casaţie. 
Astăzi la noi recursul este de "ordine constituţională. In 

Constituţie se spune, că orice hotărire este supusă recursu- 

lui, o lege ordinară nu poate să răpească părţilor dreptul 

de recurs în Casaţie. De altfel, legea burselor în art. 

54 prevede că în contra deciziunilor date de camera ar- 

bitrală, nu se va putea face apel; ele se vor putea atacă 

numai cu_recurs la secţia III-a a Curţii de Casaţie. Dacă 
Curtea de Casaţie admite recursul, afacerea se trimete 

la Curtea de Apel, în resortul căreia se află camera ar- 

bitrală, spre a judeca în fond. Curtea de Casaţie, casâad 

hotărîrea camerii arbitrale, n'o poate trimite altei camere 

arbitrale, ci o trimite Curţii de Apel în circumscripţia 

căreia se află camera arbitrală,- a cărei hotărire s'a casat. 

Dacă, de exemplu, camera arbitrală este în București, ad- 

miţându-se recursul, afacerea se va trimete la Curtea de 

Apei dir. Bucureşti. 

In dreptul comun decizia instanţei de trimitere este 

supusă recursului, din nou, dar legea burselor a voit să 

se soluţioneze chestiunea cât mai repede şi a statornicit 

că decizia Curţii de Apel numai este supusă recursului. 

Recursul nu suspendă executarea, decât dacă suma, 

la care a fost condamnată partea prin deciziune, a fost 

depusă. Executarea hotărîriler camerii arbitrale se poate 

face prin însuşi mijlocitorul oficial, în bursă, dacă ope- 

raţiunea întră în căderea sa. In celelalte cazuri se face 

prin portăreii instanţelor judecătoreşti. 
11 
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XX SV CAPITOLUL IV. 

” Fondul de comerţ. ră, 
  

$ 20. Fondul de comerț este o universitas facti. 

196. Ce înfelegem prin fond de comerț. —_Prin fond 

de comerţ înţelegem totalitatea bunurilor "corporale şi “in- 

Mi, a ea ag 

aer 

nina 

corporale (a drepturilor) şi a raporturilor de tapt cu valoare 

patrimonială, cari _ aparţin unui comerţ, inclusiv datoriile 

_acelui comerţ. (Iulius Gierke, “Handelsrecni, 1921, $ î4). 

Fondul de comerţ se compune din aetiv şi pasiv. 

Activui unui fond de comerţ cuprinde: 

Bari corporale întrebuințate de comerciani în ex- 

ploâtarea comerţului său: mărfuri, bani, diferite instala- 

Bun imobile, etc.; 

2, “Drepturile comerciantului (bunuri incorporale) re- 

feritOr la comerțul său; creanţe, “dreptul la firmă, brevetele, 

mărci de fabrică, etc.; 

3. Raporturi de fapt cu valoarea patrimonială, cum sunt 

clienţela, secretele de îabricaţiune, organizaţia întreprin- 

derii. etc. 

Pasivul fondului de comerţ cuprinde toate datoriile 

comerciantului cu referire la negoţul lui.
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Aparent „fondul de comerţ se bucură de autonomie. Co» 
merciantul, contabiliceşte, separă  pătrinioa i Ta ul şi 
şi comercial. El pune în comerț o parte din averea lui 
şi o trece în registre drept capitalul întreprinderii. Pria 
urmare, contabiliceşte şi aparent se poate varhi de cre- 
ditorii comerciali, spre deosebire de creditorii civili, de 
debitorii şi creditorii unui stabiliment comercial, după cum 
deasemenea se poate spune că tot ceeace dobândeşte co- 
merciantul în exerciţiul comerțului, se ţine deosebit de- 
ceeace el dobândeşte pe alte căi (prin donaţiuni, succe-: 
siuni). 

Toi cin punct de vedere aparent, fondul de comerţ - 
se spune că are un sediu, un domiciliu, că are creauţe, 
că are datorii, că are firmă, că are emblemă, că are per- 
soane salariate, că are prepuşi, că are comişi de nega, eic. Dar, încă odată, această autonomie a fondului de 
comerţ este aparentă. Nu trebuie să credem că fondul 
de comerţ este o persoană juridică, distinctă de persoana 
comerciantului. N'au lipsit şi scriitori, cari să susțină că 
fondul de comerţ are personalitate juridică. Printre aceştia 
este un foarte cunoscut autor german, care a avut o mare 
înrâurire asupra autorilor italieni, Endemann, care în tra- tatul său „Deuzsches Handelsrechi. scrie CU privire la fon- dul de comerţ: „Fondul de comerţ are o funcţiune proprie, care nu depinde de bunul plac al patronului. Impiegaţii consacră forţele lor fondului de comerţ (întreprinderii), iar nu patronului, care nu este la rându-i decât primul dintre impiegaţii lui. Intreprinderea este aceea, care inspiră în- credere clienţilor, iar nu patronul; întreprinderii trebuie să-i recunoaştem capacitatea de a obligă şi de a dobândi 
drepturi”. 

Dar Fndemann consirueşte o teorie juridică condus numai de aparenţe. Fondul de comerţ, oricâtă unitate con- iăcilă ar reprezentă, eI iu stg personificat. Titular al Grepturilor şi datoriilor în dreptul nostru nu poate fi decât proprietarul fondului: faberna Sine tabernario esse non potest. 
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Fondul de comerţ mare drepturi şi obligaţiuni, nu 

poate sta în instanţă. Are -drepturi şi datorii şi poate 

sta în instanţă negustorul, tabernarius, nu taberna, 
- Dar sa susținut că fondul de comerţ ar fi, nu o e — : Amt DA A 

persoană juridică, ci o aniversttas juris, adică elementele i . 

componente ale fondului de comerţ ar face o entitate, re- AAA 

cunoscută de lege. Se susţine că patrimoniul comercial 
cu toate acele elemente disparate, pe cari le-am văzut, 
este recunoscut ca o entitate producătoare de efecte ju- 

ridice. Nici această teorie nu poate să fie acceptată, pentru 
că, în special la noi, şi la Italieni, nu există o lege care 

ocupându-se de fondul de comerţ, să-l recunoască ca en- 

titate. Nu vom recunoaşte fondului de comerţ, o unitate 

de drept, cum vom recuncaşte-o elementelor componente 

ale patrimoniului unui defunct. Intr'adevăr averea rămasă 

dela decujus este o zniversitas juris, este recunoscută de 

legiuitor, formând un tot şi servind la plata datoriilor 

defunctului. Această unitate serveşte să plătească pe cre- 

ditorii lui decujus, iar dacă este primită sub beneficiu 

de inventar, aceste elemente patrimoniale se administrează 

întrun mod anumit, nu se confundă cu patrimoniul suc- 

cesorului. Este o universitas juris, formează o entitate şi 

are de scop plata unor creditori, cari sunt distincţi de 

creditorii celui care succede şi primeşte sub beneficiu de 

inventar. 

Tot astfel şi în ceeace priveşte patrimoniul unei so- 

cietăți comerciale, capitalul unei societăţi nu poate îi nici 

redus, nici societatea să fie lichidată decât în anume con- 

dițiuai de garanţie; iar când fuzionează 2 societăţi, cre» 

ditorii societăţii, care a disoărut, urmăresc patrimoniul 

trecut unei alteia (prin fuzioaare), fiindcă totalitatea bu- 

nurilor unei societăţi este recunoscută de lege ca o uni- 

versitas. pi e 

» Fondu! de comerţ nu e nici persoană juridică; nu e ma 

nici universitas juris. este_doar_o _universitas jacti, adică m 

elementele, ce compun. fondul de comerţ şi cari nu. sunt „ie ti. . 
cae 

tăi
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omogene, sunt întrunite de către negustor, după bunul 
lui plac. Cel ce determină fondul de comerţ, este cs- 
merciantul, el este suveran, nu dispoziţiile legii. Dacă fon- 
dul de comerţ „în loc să fie o universitas facti, ar îi o 
ufiversitas juris, ar însemnă, că patrimoniul acesta al 
comerciantului, distinct de restul patrimoniului, ar servi 
la plata creditorilor comerciali, cu preferinţă față de cre- 
ditorii civili. 

- Dacă fondul de comerţ ar avea autonomie recunoscută 
de lege. în caz de faliment al comerciantului, creditorii 
Iui civili mar putea să ceară satisfacerea creanţelor lor 
din patrimoniul comercial, care ar fi afectat numai la 
plata datoriilor comerciale şi numai dacă ar rămâne ceva, 
creditorii civili ar putea să-şi satisfacă creanţele. 

Și faptul că fondul de comerţ ar fi o universitas juris 
şi nu o universitas facti, ar avea şi o altă consecinţă: ar 
însemnă că ori de câte ori se instreinează fondul de co- 
mer, cel care îl dobândeşte, îl dobândeşte cu datoriile 
şi creanţele acelui fond, indiferent de ceeace stabilesc păr-: 
țile. Ar trebui să spunem, că cumpărătorul -unui fond de: 
comerţ, când a plătit un preţ, a înţeles şi a trebuit 
să cumpere toate elementele fondului, deci şi creanțele 
şi cumpărând creanţele, să treacă asupra sa şi debitele. 
comerciantului, ceeace vom vedea că nu este exact. Păr- 
țile sunt libere să determine ce anume trece asupra do- 
bânditorului unui fond de comerţ. In dreptul german se 
spune că fondul de comerţ este „ein Sondervermgen”, 
că el constitue „einheitliches Ganzes”, sau „eine objective 
Einheit”. In anume împrejurări, codul german priveşte îon- 
dul de comerţ, ca o unitate recunoscută. Aşa când fondul 
de comerţ face obiectul unei iransmiteri, când bunăoară 
se cumpără un fond de comerţ, codul german face din- 
stincţiunea după cum acela care Cumpără continuă sau 
nu comerţul sub vechea firmă. In cazul când se dobândeşte 
prin acte între vii un fond de comerţ şi se con- 
tinuă  correrţul sub vechea firmă, fie în mod. legitim,
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cu consimţământul vechiului proprietar, fie ilegitim, cel 
ce continuă fondul de comerţ este dator tuturor cre- 

ditorilor, pe cari. îi avea vechiul comerciant, adică i 

se transmit toate datoriile. Excepţiune se face numai 

dacă cel care a dobândit fondul de comerţ a convenit 

contrariul şi a înregistrat actul în registrul dela tribunal, 

pentru ca să ştie toată lumea că el nu a luat asupra sa 

datoriile vechiului proprietar. 
Dacă se moşteneşte un fond de comerţ, moştenitorii, 

potrivit principiului german, răspund intra vires hereditatis. 

Numai în mod exceepţional, când se moşteneşte un fond 

de comerţ şi moştenitorul continuă comerțul sub vechiul nume, 

el răspunde în mod nemărginit pentru toate datoriile con- 

tractate de decujus. 

Tot asemenea şi în ce priveşte creanţele, ce le avea 

vechiul comerciant cu privință la acel fond de comerţ. 

Dacă se continuă comerţul sub vechea firmă, cu consimţă- 

mântul vechiului titular, achizitorul dobândeşte şi crean- 

țele ce priveau fondul de comerţ. Prin urmare în codul 

german, fondul de comerţ formează în “unele “brivinţi o 

entitate obiectivă, eine objective Finheit sau ein Sonder- 

vermâgen. 
Spuneam că elementele, cari constituesc această uni- 

versitas facti, nu sunt omogene şi am văzut că în ele- 

mentele componente intră nu numai bunurile corporale, ci 

şi cele incorporale. Am vorbit: chiar de raporturi de fapt, 

cari constituese o valoare patrimonială. Intre aceste ra- 

porturi de fapt, cari au o valoare patrimonială, se cuprinde 

şi clientela. Clientela este o valoare patrimonială pentru co- 

merciant, ea este rezultatul unei munci îndelungate, a unei 

probităţi, a unui secret de fabricaţiune, a unui anumit mod 

cum îşi procură comerciantul maria, industriaşul materia 

primă, etc. Toate aceste lucruri imateriale constituesc o 

valoare patrimonială, care însă nu poate fi desfăcută de 

fondul de comerţ. Nu se poate spune că se vinde numai 

clientela. Clientela se înstrăinează odată cu fondul de co- 

merț.
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127. Concurența neloială. — Deşi legea nu recunoaşte 
ca entitate patrimonială: distinctă fondul de comerţ, totuşi 
sunt dispoziţiuni, principii în legislația noastră, cu cari 
ajungem la apărarea fondului de comerţ al cuiva. 

Prima apărare, ce o dă legea proprietarului unui fond 
de comerţ, în ce priveşte păstrarea clientelei, este inter- 
zicerea din partea celorlalţi comercianţi de acelaş gen, de 
a tace o concurenţă neloială. Sunt țări, în cari concurenţa 
neloială este reglementată printr”o lege specială. La noi 
se ajunge a se apăra fondul de comerţ de o concurenţă 
neloială, prin aplicarea principiului, că nimănui mu-i este 
îngăduit a produce o pagubă în dauna altei persoane (ari. 
998 c. civ.). Doctrina şi jurisprudenţa franceză şi italiană 
făcând aplicaţiunea acestui principiu, au ajuns la conclu- 
ziunea, că nici unui comerciant nu-i este permis de a 
întrebuinţă mijloace neoneste pentru a-şi procura clien- 
telă, în dauna celorlalţi comercianţi. Dar comerciantul poate 
întrebuință mijloacele obicinuite pentru mărirea clientelei 
sale şi acest lucru nu duce la dreptul celorlalţi comer- 
cianți de a îi despăgubiţi, decât dacă mijloacele între- 
buinţate de acelea, care şi-a mărit clientela, mau fost oneste. 
Prir.  impreciziunea legii, rămâne la aprecierea judecăto- 
rului de a hotări când un comerciant a depăşit cadrul 
mijloacelor oneste şi a întrebuințat mijloace neoneste: se 
săvârşeşte o concurenţă neloială, când un comerciant, prin- 
tr”o reclamă, atribue mărfii sale calităţi ce nu le are; când, 
prini”o reclamă, arată că măriurile lui au o anume pro- 
venienţă şi în realitate ele mau acea provenienţă. Judecă- 
torul poate obligă pe acela care şi-a mărit clientela în 
mod neloial, în dauna altor negustori, să-i despăgubească. 
Menţionăm, că legea germană precizează faptele cari duc lao: 
concurenţă neloială, pentru a înlătură arbitrariul judecătoru- 
lui, pe de o parte;iar pe de alta, pentru a da 'sigurânţa co- 
merciantului, ca el să ştie dacă reclama întrebuințată este 
în cadrul legii comerciale.
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Şi la noi jurisprudenţa a ajuns să declare că este o 

concurenţă neloială, ori de câte ori cineva denigrează pe 
ceilalţi comercianţi de aceeaş categorie. Denigrarea poate 

îi scrisă sau verbală; denigrarea poate să întrunească ele- 

mentele calomniei şi în acest caz, pe lângă despăgubiri 

civile, cel care denigrează va fi supus şi la pedepse co- 

recţionale. 

Un caz de concurenţă neloială consistă în întrebuin- 

ţarea de manopere, spre a „produce confuziuni. Bunăoară 
când cineva ar întrebuința nume asemănătoare cu un alt 

comerciant, când ar întrebuința o emblemă asemănătoare cu 

emblema altui comerciant. Ni s'a întâmplat să vedem o 
asemenea concurenţă. Intr'unul din oraşele din Muntenia era 

un magazin „La câinele negru”. Un tovarăș dela acest magazin 

s'a despărţit de ceilalți tovarăşi, sa mutat în apropiere şi a 

întemeiat un nou stabiliment de comerţ. Pe firmă un zugrav 

a făcut un câine negru, dar magazinului nu i-a zis „La 
câinele negru”, ci „La cane nero”. Ei bine, proprietarul 
vechiului fond de comerţ a chemat în judecată şi tribunalul 

a socotii că acela care a înfiinţat noul îond de comerţ avea 

aceiaş emblemă cu aceea a vechiului fond de comerţ, tra- 

dusă pe italieneşte; că a făcut o concurenţă neloială, deci 

l-a siliti să-şi schimbe emblema şi să plătească despăgu- 
biri celui ce suferise din această cauză. 

Dar în afară de apărarea fondului de comerţ prin ex- 

tinderea dispoziţiunilor din codul civil, pentru împiedi- 

carea concurenţei neloiale, fondul de comerrţ şi în special 
bunurile imateriale sunt apărate încă prin 2 legi: legea 

mărcilor de fabrică din 15 Aprilie 1879 şi încă o lege pri- 

vitoare la brevetele de invenţiune din 17 Ianuarie 1906. 

128, — Mărcile de fabrică. Apărare. — Ce cuprinde 

legea mărcilor de fabrică, şi mai întâi ce insemnează o 

marcă de fabrică de comerţ? Prin marcă de fabrică sau 

de comerţ, înţelegem un mijloc material, “pentru a i garantă” i 

“pe_clienţi, “în. „ce. priveşte proveniența unor mărfuri sau 
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unor produse; garantarea că maria, pe care o Cumpără, 

„este maria voită de ei; că ea provine dela un anume ne- 

“gustor, “dela 0 ânume fabrică sau chiar dela un anume 

agricultor, pentrucă legea mărcilor de fabrică protejează şi 
produsele agricole. ' 

Mărcile de fabrică sunt de 3 îeluri: 1. Ele pot să con- 
siste din numele comerciantului sau industriaşului şi atunci 
se numeşte marcă de fabrică nominală; îasă numele trebue 
scris într'un anumit mod special, original, bunăoară în litere 
gotice, în reproducerea semnăturii proprietarului, etc. Nu- 
mele scris cu litere tipografice nu formează o marcă. 

2. Marca poate să consiste dintr'o denumire fantezistă, de 
ex. Pudra Isis, Venus din Milano, etc. Denumirea nu poate 
să cuprindă numai numele produsului, nu se poate depune 
ca marcă de fabrică numai denumirea „Pudră”, fiindcă în 
acest mod sar opri celelalte fabrici să producă pudră. 
Denumirea trebue să aibă ceva de fantezie, pe lângă ară- 
tarea măriei. Acestea se numesc mărci descriptive. 

3. In al treilea rând marca poate să consiste dintr'o com- 
binaţie de citre şi litere, însoţită sau neinsoţită de desene. 
Acestea se numesc mărci figurative. Primele 2 feluri sunt 
mărci, cari impresionează auzul, auditive. Acestea din urmă 
lovesc văzul, sunt vizuale, figurative. 

Legea prevede că industriaşul şi comerciantul capătă 
o protecţiune deosebită în ce priveşte marca lui de fa- 
brică, dacă _o „depune la tribunalul de comerţ în circum- 
scripția căruia îşi exercită comerţul. Marca se depune în 
2 exemplare. Un exemplar se lipeşte pe o foaie intrun 

- registru anume ţinut de către grefierul tribunalului, iar al 
doilea exemplar se restitue comerciantului, cu menţiunea că 
Sa depus marca respectivă. Grefierul este obligat să în- 
cheie un proces verbal, deosebit de depunerea mărcai, ară- 
tându-se data, ziua, numele celui care a depus marca, do- 
miciliui lui şi felul mărcii. Acest proces verbal iarăş se 
înscrie întrun registru anumit. Inscrierea firmei în dreptul 
nosiru, spre deosebire de dreptul german, nu este atri-
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butivă, ci numai declarativă de proprietate. Ce însemnează 
acest lucru? Insemnează că dacă o persoană îşi înscrie 
o marcă, el nu răpeşte dreptul altei persoane, care între- 

buinţă marca mai înainte. A îost un proces la noi cu 

cunoscuta fabrică dela Galaţi, cu marca „Bellavista”, în 
care proces tribunalul a_stabilit că înscrierea mărcii nu 

este atribuiivă de proprietate. Pentru a vă explica pro- 
cosul dela Galaţi, trebue să vă spun că legea prevede că 
înscrierea firmei operează numai timp de 15 ani; după 15 

proprietarul mărcii este îndatorat să înscrie din nou 
marca; iar când se înstrăinează o marcă de fabrică, cum- 

părătorul este îndatorat să o înscrie în termen de 3 luni. 
Proprietarul mărcii Bellavista murise şi lăsase fondul de 

comerţ moştenitorilor săi. Un alt fabricant, după trecere 

de 15 ani dela înregistrarea mărcii, a înscris el la tribunal 

marca Bellavista. Vechii proprietari l-au chemat în jude- 
cată şi judecata. a constatat că vechii proprietari sau 
folosit de marcă nu numai 15 ani, dar şi peste acest termen, 

şi, întrucât sau folosit şi după expirarea acestui termen, 

sunt în drept să opună noului proprietar excepţiunea de 

anterioritate şi să-l oblige să nu se mai servească de marca 

lor, pentrucă înscrierea făcută de noul proprietar nu este atri- 

butivă, este numai declarativă de proprietate. Instanţele 

noastre judecătoreşti, după doctrina şi jurisprudenţa tran- 

ceză, au admis în mod constant, că acela care înscrie 

marca are un singur avantaj: că, dacă posterior în- 

scrierii mărcii, aliă persoană ar începe vreun comerţ 

sau ar întrebuință marca, pe care a înscris-o el, uzurpa- 

torul va îi dai în judecată şi corecţional, pe când o 

marcă, pe care nu a înscris-o proprietarul, este protejată 

numai civilmente. Adoptarea unei mărci, înscrisă de către 
altă persoană şi întrebuinţarea ei posterior înscrierii con- 

stitue delictul de _contrafacere şi acea persoană, care a 

întrebuințat o marcă în disprețul legii, este pedepsită co- 

recţional. Iar proprietarul mărcii înscrisă are dreptul, pe 

cale judecătorească, cu o procedură anumită, să constate 
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prin portărei deliciul, făcându-se o descriere a mărcilor : 
şi obiectelor contrafăcute, şi mai are dreptul, dând o cau- 
țiune, să secfestreze  mărturile contrafăcute. Iastanţele 
judecătoreşti vor acordă despăgubiri proprietarului dău- 
nat, în aiară de pedeapsa pentru delictul comis. 

129. Brevetele de invențiuni. — Tot în legăiură cu fon- 
dul de comerţ şi peiitiii prOtătțiunea lui, legea din 17 Ia- 
nuarie 1906 reglementează brevetele de invenţiuni. Orice 
persoană, care a făcut o invenţiune sau a perfecționat o 
invenţiune mai veche, însă o invenţiune  susceptibilă de a 
fi exploatată ca obiect de comerţ sau industrie, are drepiul, 
depunând la ministerul de industrie o descriere amănunţită 
a invenţiunii şi, dacă este nevoie, alăturând desene şi mo- 
dele, să ceară un certificat, care se numeşte brevet, consta- 
tator al acestei depuneri şi a intenţiunii ce o are inventa- 
torul sau perfecţionatorul, de a exploată invenţiunea sau 
periecţiunea. 

Nu se poate brevetă decât invenţiunea susceptibilă de 
comercializare sau de industrializare. Desczperiri pur teo- 
retice nu pot fi brevetate; nu se pot brevetă decât apli- 
caţiunile teoriilor. Brevetele de invenţiune suni de 3 feluri: 

1) -Brevete propriu zise de invenţiune, oridecâte ori 
cineva descoperă ceva nou. 

2) Brevete de perfecţionare a unei descoperiri. Cel care 
brevetează o perfecţionare, nu se poate servi de prima 
descoperire, decât cu învoirea descoperitorului, precum şi 
descoperitorul, care şi-a brevetat invenţiunea, nu poate să 
se servească de perfecționare, decât cu consimţământul per- 
tecţionatorului ; | 

3) „Brevete de imlportaţiune, adică acelea acordate in- 
vertatorilor din străinătate. 

Principiul, care călăuzeşte brevetarea la noi în ţară 
este că guvernul nu-şi ia nici o răspundere, în ez pri- 
veşte invenţiunea. La noi sistemul este că_ brevetul nu are 
garanţia guvernului. La francezi se spune s. 9. d. 9. (sans
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garantie du _gouvernement), la noi se pune b. î. 9. g- 
(brevei fără garanţia guvernului) şi când cineva vrea să 
arate în firma lui că este proprietar de brevet, legea spune 

că poate să ada»ge la firma lui: proprietarul brevetului 

regal român b. fî. g. g. Nr... 

150. Condifiuni de fond şi de formă pentru obținerea 

brevetului. — Pentru brevetare este necesar îndeplinirea 

unor condițiuni de fond şi de formă. Legea spune că nu 

se poate brevetă o invenţiune, când întrebuințarea unei desco- 

periri. ar._avea un scop ilegal, îmeral "său ar urmări, în 

mod evideni, amăgirea publicului. 
In ai doilea rând, nu se pot brevetă maximele și 

axiomele ştiinţifice. a E 
In al treilea rând, nu se pot brevetă invenţiunile al 

căror obiect este rezervat statului, de exemplu, un brevet 

referitor la sare. 

In al patrulea rând, nu se pot brevetă inveaţiunile 

cu referință la produse farmaceutice şi la orice mijloace 

de desinfecţie. | 
In al cincilea rând, nu se pot brevetă bilanţurile sau 

combinaţiunile de finanţe. Nimeni nu poate brevetă stabi- 

lizarea moneteii 

In al şaselea rând, nu se_pot brevetă metodele de 

învăţământ, de control şi metodele > contabiliceşti 
De îndată ce o invenţiune nu intră în cadrul acestor şase 

categorii, ea poate să fie brevetată. Ministerul de industrie 

nu poate să fie judecător şi să spună: invenţiunea nu este 

nouă, a mai fost produsă, a descoperit-o altul şi este de 

mult. în comierţ. 

Trebuesc îndeplinite şi condițiuni de formă: o cerere la 

ministerul de industrie, plata unei taxe, descrierea amă- 

nunţită făcută în aşa fei încât orice om cunoscător în materie 

să producă acel bun numai după descrierea făcută la mi- 

nisterul de industrie şi, dacă este necesar, se vor alătură şi: 

desenuri sau modele.
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131. Efectele brevetului. — Durata brevetului de în- vențiune este de 15 ani, iar durata brevetului de pertec- ționare este de 10 ani. E 
Brevetul de invenţiune produce efectul de a atribui 

celui care a brevetat exclusivitatea exploatării invenţiunii. 
„ Intre inventator şi între societate se zice că intervine, oare- 
Cum, un contract sinalagmatic. Cel care inventează dă so- 
cietăţii un bun, de care ea nu se folosea mai înainte. In- ventatorul îmbogăţeşte patrimoniul naţional cu un bun. In schimb societatea îi dă inventatorului dreptul ca timp de 15 ani să se servească exclusiv de bunul inventaţ. După 15 ani invenţiunea cade în domeniul public. . 

Ca şi la mărcile de fabrică brevetul de invenţiune pro- tejează pe comerciant sau pe industriaş de contratacerea fabricatului său de către o persoană neautorizată. In caz de contrafacere, proprietarul brevetului poate să secies= treze bunul produs; iar vinovatul va Îi condamnat şi la 0 pedeapsă penală, întrucât el a comis un delict. 
Dacă sa brevetat o invenţiune nu însemnează că se poi răpi drepturile unei persoane, care anterior de a se ti brevetat o invenţiune, a pus în exploatare obiectul, în urmă breveiat. Legea în această privință spune că se anulează brevetul de invenţiune tocmai în cazurile când alte per- soane produceau bunul pretins inventat. Şi în acest caz, cași la mărcile de fabrică, se poate opune excepţiunea de anterioritate. Acela, care produce un bun inventat fără a-l îi brevetat, are dreptul, după ce a produs câtva timp, să breveteze invențiunea, cu condiţiune că deși a produs bu- nul să îi păstrat un secret de fabricaţiune, astfel încât publicul să nu poată să producă bunul pe care el îl pusese în comerț. Insă din moment ce nu mai există secret dat fiindcă bunul sa produs şi s'a descoperit modul de fa- bricaţiune a lui, nu se mai poate brevetă; el a intrat în domeniul public.
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130. — Decăderi și anulări de brevet. — Dar prin înre- 

gistrare şi acordarea brevetului, dreptul de a exploată în 
mod exclusiv invenţiunea este supus la decăderi şi la anu- 
lări. Cel care a obţinut brevetul decade din dreptul său ori 
de câte ori nu şi-a îndeplinit ulterior obligaţiunile faţă 
de societate. Cazuri de decădere sunt: 1) neplata taxei 

anuale pentru brevet; 2) neexploatarea brevetului în 
timp de patru ani dela depunerea lui spre brevetare. So- 
ciotatea garantează inventatorului exclusivitatea, dar cu o 
condiţiune ca ea să se bucure de bunul inventat; de aceea 

inventatorul este obligat ca în timp de patru ani dela bre- 
vetare să pună în lucrare invenţiunea; 3) inventatorul de- 

cade din brevei dacă deşi a pus în lucrare invențiunea, 

însă exploatarea a fost întreruptă în timp de doi ani. Ca- 
zurile acestea de decădere le pronunţă ministerul de in- 

dustrie. 
Pe lângă decădere, .avem, | _„Şi anulare de brevete. 

Oridecâte ori se constată că aceia cari au brevetat, nu in- 

ventaseră nimic, întrucât obiectul brevetat fusese mai înainte 

întrebuințat, pus în lucru sau exploatat în România, sau 

imiai fusese brevetat în România; ori de câte ori se con- 

stată că acela care a brevetat ma făcut descripțiunea în 

mod fidel ori a ascuns ceva în scopul de a nu se putea 

fabrică bunul inventat de el; ori de câte ori se va probă 

că specificarea completă şi desenurile exacte ale obiectului 

breveiat au fost făcute, anterior depozitării spre breve- 

tare, într'o publicaţiune; în aceste cazuri, orice interesat 

poate cere anularea brevetului. Toate cazurile de anulare, 

în afară de cazul când descrierea prevăzută de lege n'a 

fost suficient făcută, sunt de competinţa Tribunalului. In 

caz când descripţiunea nu este bine făcută, ministerul de 

industrie, singur, după cererea celor interesaţi, poate să 

anuleze brevetul. 

  

153. Transmiterea şi gajarea brevetelor. — _Brevetul de 

invenţiune poate fi transmis şi poate fi chiar gajat. Tran-
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smisiunea şi gajarea se aduc la cunoşiință publicului prin 
registrul ţinut la ministerul de industrie. 

Dar, pe lângă transmiterea brevetului de invenţiune, 
mai este şi acordarea de licenţe, adică de autorizări ca, 
pentru anumit timp, o ânume persoană să exploateze bre- 
vetul, fără să se schimbe proprietarul. 

Una este a vinde brevetul şi inventatorii în genere vând 
brevetul şi alta este acordarea de licenţe de brevet, cari nu 
sunt supuse transcripţiunii sau adnotării în registru. După 
moditicarea făcută legii franceze în 1920, chiar licenţele 
de brevet se transcriu. 

154. Brevetele în dreptul german. — La noi spuneam 
că brevetele de invenţiune se dau fără garanţie şi că nu 
sunt atributive de proprietate, ci declarative. Dimpotrivă, 
în sistemul german cererile de brevete sunt examinate şi 
numai dacă invenţiunea este susecptibilă de comercializare 
sau de industrializare se acordă brevet. Legea germană 
prevede şi o publicitate specială. Se publică cererea de 
brevetare; iar cel care a făcut cererea de brevetare şi a 
a tăcut descripţia, este apărat din momentul în care a 
prezentat cererea. Cererea se aduce la cunoştinţa publicu- 
lui, pentrucă în termen de o lună, oricine are interes să nu 
se acorde brevetul de invenţiune, să facă contestaţia. Insă 
brevetul odată acordat, el este atributiv de proprietate; 
nimeni nu poate să spună că ar îi descoperit mai în- 
nainte acest lucru. In dreptul german, priacipiul este cu 
totul altul decât în dreptul francez şi român, atât în ce pri- 
veşie mărcile de fabrică, cât şi în ce priveşte brevetele 
de invenţiune. 
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PARTEA III 

SOCIETĂȚILE COMERCIALE 

CAPITOLUL 1 

- Principii generale. 

$ 22. Despre contractul de societate. 

(35, Societăţile sunt persoane juridice de drept privat. 

Am văzut că comercianții sunt sau persoanele fizice, cari e- 
xercită acte de comerţ în nume propriu şi ca o prote- 

siune obicinuită sau societățile comerciale. 

Societăţile comerciale sunt persoane juridice. Per- 

soanele juridice se împart în 2 categorii: persoane juri- 
dice_de drept public şi persoane juridice de ldrept pri- 

vat. Nu ne vom ocupă de persoanele juridice de drept 

public, pentrucă acestea nu pot fi comerciante. Societăţile le 

comerciale sunt persoanele juridice de. drept privat. Dar 

şi perscanele juridice de drept privat se împart Ti as2- 

ciaţiuni şi societăţi. Asociaţiunile sunt reglementate de legea 

pentru persoanele juridice din 6 Feb. 1924; iar socie- 

tăţile de către codul civil şi cel comercial. 
12 
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17a $ 22. Despre contractul de societațe. 

136. Complectarea codului comercial cu cel civil. — 
Ca să studiem societăţile comerciale, trebue să complectăm 
dispoziţiile din codul comercial, cu acelea din codul civil, 
care reglementează contractul de societate civilă, dar ale: 
cărui principii se extind şi societăţilor de comerţ. In codul 
comercial mi vom găsi definiţiunea societăţilor şi trebue 
so lvăm din codul civil; trebue deci să ne referim la a- 
ceastă definiţiune şi apoi să vedem cum se deosibesc socie- 
tăţile civile de cele comerciale. 

137. —. Definiţiune. — Codul civil defineşte societatea 
în art. 149 şi dispoziţiile acestui art. 1491 trebuiesc 
complectate cu dispoziţiile art. următor 1492. In art. 1491 
se spune: „Societatea este un, contract. prin care două. sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu 
scopul de a împărţi foloasele ce ar putea derivă”; iar ar- 
ticolul 1492 complectează: „Orice sotietate trebue să aibă. 
obiect un ce licit şi să fie contractată spre folosul comun 
al părţilor. Fiecare membru al unei societăţi, trebue să pună 
în comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa”. Din 
aceste două articole 1491 şi 1492 c. civ., rezultă, că spre 
a âvea o societate se cere o convenţiune în care în primul 
rând fiecare participant — fiecare asociat — să facă un 
aport, să aducă ceva în societate; în al doilea rând, socie- 
fatea să fie creiată pentru realizarea unui beneticiu (scop lu- 
crativ); în al treilea rând, beneficiul ce rezultă să îie 
de împărţit între asociaţi şi totdeodată, fiecare asociat să 
participe nu numai la beneficiile dar şi la pierderile so- 
cietăţii. 

Aceleaşi caractere esenţiale ale contractului de socie- 
tate civilă, se întâlnesc şi în cazul unui contract de so- 
cietate comercială. 

158. Prima _condițiune: Aportul în Societate. — . In 
primul rând, pentru a există o societate trebue să avem un 
aport, adică fiecare asociat trebue să contribue printr'un. 
bun la formarea unui patrimoniu. Codul civil, spune că
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fiecare asocial trebue să aducă ceva „în comazn”, pentrucă 

atunci când sa redactat c. ciy., se credea că societăţile ci- 

vile nu au personalitate juridică. Vom vedea, că doctrina 
şi jurisprudenţa înclină pentru acordarea personalităţii ju- 

ridice şi societăţilor civile. In orice caz, societăţile comer- 

ciale, sunt persoane juridice şi atunci nu mai spunem aducerea 
„în comun” a bunurilor, gi, aducerea în societate a bunu- 

rilor. Prin această aducere în societate a bunurilor se for- 

mează patrimoniul societăţii. 

Aportul într”o societate poate îi de mai multe feluri: 
se poate aduce aport înir'o societate un bun material, 

mobil sau imobil, o creanţă, un titlu de credit, o sumă de 

bani, o marcă de fabrică, un brevet de invenţiune ş.a.m.d. 

Orice bun material sau imaterial, orice lucru, care are 
Teac 

o valoare patrimonială, poate îi adus ca aport în socie- 
tate, chiar numai industria cuiva, “ătelegându-se prin _in- 

dustrie munca, energia pe care cineva trebue să o depună 

în timpul activităţii unei societăţi. 
Atât codul civil cât şi cel comercial se ocupă de unele 

aporturi speciale. Aşă, atât c. civ. prin art. 1504, cât şi c. com. 

prin art. 84, prevăd că dacă asociatul, care a promis adu- 

cerea ca aport a unei sume de bani, nu-şi execută la timp 

obligaţia, el este îndatorat să plătească dobânzi deplin drept 

fără vre-o somaţiune, din ziua de când trebue să aducă 

ca aport suma de bani precum şi să răspundă şi 
de daunele ce ar fi pricinuit societăţii, în afară de 

dreptul ce-l are societatea de a exclude pe asociat. Dacă 

un asociat se obligă să aducă în societate munca, industria 
sa, art. 1505 c. civ. ne arată, că în acest caz asociatul tre- 
bue să dea socoteală societăţii de toate beneficiile ce ar fi 
rezultat din acea muncă, din acea industrie, pe care el a 

promis-o, că o va aduce în societate. 

Dacă se aduce în societate un bun mobil sau imobil, 

raporturile dintre cel care aduce aportul şi societatea pri- 

mitoare, suni raporturi, care se vor reglementă prin ana- 

logie cu dispoziţiile dela vânzare. In acest sens, art. 1503 c.
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civ. ne spune că dacă va fi revendicat bunul de o terță 
persoană şi va câştigă: terța persoană, cel care aduce un 
bun în societate, garantează de evicţiune întocmai ca un 
vânzător. 

Dacă se aduce în societate o» creanţă, asociatul nu este 
liberat decât în momentul în care debitorul va plăti creanţa, 
iar dacă debitorul nu va plăti la scadenţă, asociatul care a 
adus-o ca aport, pe lângă dobinzele de drepi ce trebue 
să le plătească din ziua scadenţii, va fi expus şi la alte 
despăgubiri, dacă societatea va dovedi că a suterit daune 
(art. 81 c. com.). | 

In tine, dacă se aduce în societate un bun, el poate fi 
adus în plină proprietate sau numai în folosinţă; iar dacă 
nu s'a precizat în contractul de societate felul în care a 
fost adus bunul ca aport, codul comercial prin art. 83, 
decide că bunul a fost adus în societate în plină pro- 
prietate. 

Când părţile aduc în societate un bun ca apart, obiş- 
nuit îl p prețuesc, îi arată valoarea. Dacă totuşi nu-i arată 
valoarea, se presupune valoarea curentă din ziua fixată 
pentru vărsare, după cota bursii sau după mercurialele 
locului, unde îşi are sediul societatea. In lipsă de bursă sau 
mercuriale, preţul se va fixă de către experți (art. 83 c. 
com.). 

139. A deua condifiune: scop lucrativ. -— Al doilea 
element caracteristic ce rezlută din combinaţia art. 1491 şi 
1492 c. civ., este scopul lucrativ al societăţilor comerciale. 
Atât societăţile civile cât şi cele comerciale trebuesc să 
urmărească un „câştig, . un beneficiu. Urmărirea acestui 
câştig, acestui “beneficiu patrimonial, este de esenţa 
societăţii, pentrucă datorită scopului lucrativ putem dis- 
tinge o societate de o asociaţiune. O asociaţiune, după legea 
din 1924, este o convenţiune încheiată între două sau 
mai multe părţi, prin care acele părți pun în comun şi în 
mod permanent contribuţiunea lor materială, competenţa şi
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activitatea lor, pentru realizarea unui scop ideal nu ma- 

terial şi scopul ideal poate să fie corespunzător intere- 

selor generale ale societății, după cum poate să cores- 
pundă numai intereselor speciale ale unui anume grup. 
Această noţiune a asociaţiunilor o găsim în art. 31 din 

legea pentru persoanele juridice din 1924. Nu poate îi 
vorba de o asociaţiune, când se urmăreşte un beneficiu 

material, patrimonial. Legea exclude aceste asociaţiuni şi 

le lasă să fie guvernate de dispoziţiile codurilor civil şi 

comercial. 
Dar în legătură cu asociaţiunile şi cu societăţile, este 

bine să ne reamintim că în n dreptul civil întâlnim j şi funda- 

ţiunile. Fundaţiunea este un act prin care se constitue de 

către una sau mai multe persoane un patrimoniu distinct 

care să fie administrat şi care să capete personalitate juri- 

dică pentru urmărirea tot a unui scop ideal. De exemplu 
fundaţiunea Vasiliu Bolnavu. Cel care a făcut această tun- 

daţiune, a dat din patrimoniul lui o parte, i-a a dat o 

individualitate, a afectat anume bunuri în mod „permanent 

pentru realizarea unui scop ideal: opera de ajutorare a 

studenţimii. 

140. A _freia condițiune: participare la beneficii şi 
pierderi. — A treia caracteristică esenţială consistă în par- 

ticiparea fiecărui asociat la beneficiile şi la pierderile so- 

cietăţii. Această dispoziţiune o găsim atât în art. 1491 

cât şi în art. 1513, care spune: „Este nul contractul prin 

care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor. Ase- 

menea este nulă convenţiunea prin care s'a stipulat că unul 

sau mai mulţi asociați să fie scutiţi de a participă la 

pierdere”. 
Toi în codul civil (art. 1511) găsim dispoziţiunea prin - 

care se arată, că atunci când părţile n'au determinat în 

contract modul cum urmează să se împartă beneficiile, be- 

neficiile se vor împărți proporţional cu valoarea aporturilor 
aduse în societate. Părţile sunt libere însă să arate că be-
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neficiile se vor împărţi după alte criterii; dar dacă părţile 
mau arătat aceste criterii, criteriul este valoarea aportului 
adus în societate. 

In ipoteza, că vreunul dintre asociaţi a adus în socie- 
tate numai munca, industria sa, legiuitorul prevede, că 
„acest asociat va contribui la pierderi şi va avea beneficii 
întocmai ca asociatul care a adus aportul cu valoarea cea 

sa 
-mai Î jetate. Cel care aduce ca aport în societate 
industria sa, munca sa, participă şi la câştig şi la pierdere 
şi întru aceasta el se deosebeşte de celelalte persoana 
care participă numai la beneficii fără să fie aso- 
ciaţi. Pot să fie persoane străine de societate care să nu 
fie membri componenți ai societăţii, cum sunt funcţionarii, 
cărora prin contractul de muncă li se dă uneori şi dreptul 
«de a participă la beneficii. Or, participarea la beneficii 
nu le atribue calitatea de asociaţi; ei nu suportă riscurile 
sccietăţii, nu participă la pierdere, ci numai la beneficiul 
„societăţii. 

141. Distincţiunea între societățile civile şi cele comer- 
ciale. — Să ne reîntoarcem la diviziunea societăţilor în 
cele două mari grupe: societăţi civile, societăţi comer- 
ciale. Cum se disting societăţile civile de cele comerciale? 
Ambele urmăresc un scop lucrativ, ambele întrunesc ele- 
mentele esenţiale enumerate de noi. Cum putem distinge de 
îndată o societate civilă de o societate comercială? Lăsând 
la o parte forma ce îmbracă o societate, deosebirea de 
fond între ele consistă în obiectul ce-l au. Societăţile civile 
urmăresc un scop lucrativ prin. săvârşire de acte civile; 
societăţile comerciale urmăresc un scop lucrativ prin exer- 
citarea de acte de comerţ, adică prin operaţiuni din cele 
prevăzute” de către codul comercial în art. 3. 

Distincţiunea de tond între aceste două categorii de so- 
cietăţi rezidă numai în obiectul ce-l are societatea, obiect 
civil sau obiect comercial. Societăţile civile pot îmbrăcă şi 
ele forma societăţilor comerciale pe acţiuni şi tendinţa
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este ca societățile civile pe acţiuni să fie tratate fără 

uici o distincţiune, ca şi societăţile de comerţ. 

In dreptul român, societăţilor civile pe acţiuni li se 
aplică toate dispoziţiunile înscrise în codul de comerț pen- 

tru societăţile comerciale pe acţiuni, exceptându-se cele pri-| 

vitoare la faliment şi competință; şi această excepţiune 

se bazează pe consideraţiunea „că societatea civilă, nefiind 

creată pentru exercitarea actelor de comerţ, nu este comer- 

ciantă, deci nu poate cădea în faliment şi nici nu e su- 

pusă regulelor de competinţă inerente calităţii de comer- 

ciant. 

3 23. Despre personalitatea juridică a societăţilor 
comerciale. 

142. Deosebirea între codul civil şi cel comercial. 

Spuneam, că în codul civil nu se vorbeşte de aportul adus 

în societate ci „in comun” şi _v vam mai „spus, că în 

codul comercial nu, întâlnim cuviicie” e „în comun”, ci „in 
societate”. Mai mult, art. 78 c. com. prevede, că socie- 
tățile comerciale în raporturile lor cu terţii constituesc per- 
soane juridice distincte de persoana asociaţilor. In dreptul 

civil multă vreme nu s'a recunoscut personalitatea juridică 

societăţilor civile. Numai în urmă, jurisprudenţa franceză 

a socotit, că este de esenţă societăţii personalitatea juridică, 

şi a interpretat termenii art. 105 urm., în cari se vorbeşte 

de raporturile dintre societate, luată ca o entitate, şi aso- 

ciați, ca dovadă că societăţile civile au personalitatea ju- 

ridică. 

In lialia se discută, dacă societăţile chiar comerciale 

sunt persoane juridice şi profesorul Manara, susține, că 

după dispoziţiile codului comercial italian, societatea este: 
o, entitate colectivă, ente collettivo, însă nu persoană juri- 

dică. “Legiuitorul “nostru, spre deosebire de cel italian, în 

mod categoric în art. 78 recunoaşte personalitatea juridică 

tuturor societăţilor comerciale. In Ardeal şi în Bucovina, 
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adună bunuri, cari sunt destinate să rămână numai în 
mâna lor pentru totdeauna, pe când -la societăţi, patri- 
moniul, bunurile lor circulă neîncetat. De aceea nu este ne- 
voie la societăţile comerciale de o autorizare prealabilă; 
ele achiziţionează drepturi patrimoniale întocmai ca şi o 
persoană fizică. 

146. De câte feluri sunt societățile comerciale. — So= 
cietățile comerciale se împart în: societăți în nume colectiv; 
societăţi în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni; so- 
cietăţi anonime. Vom vorbi în urmă de societăţile COOpe- 
rative, cari au altă ideologie şi cari sunt reglementate 
astăzi la noi de un cod special.
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$ 24. Caracteristica şi modul de constituire. 

147. Caracteristică. — Societatea în nume colectiv este 
cea mai simplă societate comercială. Ea este constituiță 
între 2 sau mai multe persoane şi fiecare asociat” "răspunde 
solidar şi nelimitat cu întreaga sa avere, deci nu numai. 
cu aportul adus în societate, pentru tot pasivul „societăţii. 
Societatea îşi exercită comerţul în nume colectiv, adică sub 
firma socială, care se com uric Ari RerrsTe tuturor asocia- 
FIOFI EI: este posibit cara SE PERETI 
îinora dintre asociaţi sau chiar numai a unui asociat, cu o 
adăogare, din care să reiasă, că este vorba de o sociețate 
în nume colectiv. 

Din definiţiunea dată rezultă, că pentru a oxistă o 
societate în nume colectiv se cere; 

1) Ca asociaţii să răspundă în mod solidar şi_nemăr- 
ginit. La societăţi asociaţii aduc un bun în societate, fac 
un aport. Și la societăţile în numele colectiv, asociaţii pun 
dela început un bun în societate şi riscă pierderea acelui 
bun, dar deosebirea dintre societatea în nume colectiv şi ce-
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lelaite societăţi comerciale consistă în răspunderea asocia- 

tului în nume colectiv în mod solidar cu societatea şi in 

mod nerrărginit, cu întreaga lui avere, pentru orice datorie 
ar avea societatea; 

2) Pe lângă răspunderea solidară şi nemărginită, so- 

cietăţile în nume colectiv, — şi de aceia se numesc în nune 

colectiv, — au o firmă colectivă, sub care îşi exercită co- 

merțul, firmă care consistă din numele tuturor asociaţilor, 
al unora din asociaţi sau numai a unui singur asociat, ară- 

tându-se că este vorba de o societate o nume colectiv. 

Societatea în nume colectiv prezintă avantagii şi desa- 

vantagii. Prezintă avantajul, că este o întovărăşire între 

persoane câri se cunosc, au încredere reciprocă, este o înto- 

vărăşire de energii. Capacitatea, cinstea personală a fiecăruia 

din asociați joacă rolul principal şi de aceea societatea în 

nume colectiv împreună cu cele în comandită se numesc 

şi societăţi de persoane, spre deosebire de societăţile pe 

acţiuni, cari se numesc şi societăţi de capitaluri. La socie- 

tăţile în nume colectiv toţi conlucrează cu toată averea 

lor şi se controlează reciproc; pe când la societăţile de 

capitaluri controlul se îace de către adunarea generală şi 

delegaţii ei: censorii. 

Societatea în nume colectiv este strâns legată de viaţa 
asociaţilor. Dacă un asociat moare, societatea în general 

se disolvă cum se disolvă şi atunci când un asociat devine 

incapabil. Viaţa unui asociat are repercusiuni puternice asu- 

pra vieţii societăţii şi -acesta este unul dintre desavantajele 

societăţilor în nume colectiv. 

14£. Constituire; contractul de societate. — Să vedem 
cum se constituesc societăţile în nume colectiv. Și aci vom 

vorbi despre formarea contractului de societate în primul 

rând şi în al doilea rând despre publicitatea contractului 

de sccietate în nume colectiv. 

Societatea în nume colectiv, ca orice societate naşte 

dintr'un centract. Contractul la aceste societăți se face
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print”un iserioyi legea obligă pe asociaţi să facă un con- 
tract scris. Contractul de „societate se mai numeşte şi act 

_<enstituţiv. Nu e neapărat nevoe ca acest contract de socie- 
tate să fie autentificat de instanţele judecătoreşti sau de 
vreun notar public. In Transilvania şi Bucovina, părţite 
se prezintă înaintea tribunalului, care ţine registru de co- 
merţ (registru pentru societăţi) şi fac o declaraţie pe care 
O semnează şi în care se arată capitalul, firma, etc. Această 
declaraţie este însuşi actul constitutiv, actul de societate. La 
noi se cere întâi actul constitutiv, şi pe_urmă_ formele d de 
publicitate. In Ardeal, judecătorul examinează declaraţiunea | 
şi dacă cuprinde, toate elementele necesare constituirii, o 
transcrie şi o publică. Declaraţia semnată de părţi constitue 
contractul de societate. 

Codul comercial nu numai că prevede că contractul de 
societate trebue să fie scris, dar prevede în mod amănunţit 
ce trebue să cuprindă acest contract de societate. 

| Contractul de _societate, după art. 91 c. com. trebue 
să cuprindă următoarele: 

1 Numele, pronumele sau firma şi domiciliul fiecărui 
ascciat; 

2) Ce firmă ă_va _avea „societatea şi_ sediul _Societăţii ; 
3), Care. dintre asociaţi vor avea reprezentanța sau 

cum zice codul comercial, semnătura socială; “ 
Vom vedea, că legea se ocupă de ipoteza în care în 

contractul de societate nu se arată asociaţii administratori. 
Legea suplineşte prin dispoziţiunile ei tăcerea actului con- 
stitutiv ; 

4) Se va arătă în contractul de societate obiectul s0- 
cietăţii, adică ce operaţiuni va face societatea. ce anume 
fapte de comerţ. Societăţii i se recunoaşte personalitatea 
juridică, dar numai în limita obiectului societăţii, obiect 
fixat, determinat prin actul constitutiv ; 

9) Se va arătă in contractul de societate a Aportul adus 
de. fiecare _âsociai, valoarea ce se dă fiecărui bun adus 
de societate şi modul de evaluare. Dacă nu s'a speciticat
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care este valoarea, ea se va fixă după preţul curent sau. 

după preţul stabilit de către experţi; 

6y Se va arătă partea fiecărui asociat la beneficiile şi 

pierderile “societăţii. Dacă nu se va arătă, ne vom referi la 

dispoziţiunile codului civil, care ne arată, că, în tăcerea păr- 

ţilor, participarea la beneficii sau pierderi se face în pro- 

porție cu valoarea aportului, iar dacă. aportul constă în 

muncă sau industrie, cei cari aduc acest aport, vor lua 

parte întocmai ca şi asociatul care a adus în societate bunul 

de valoarea cea mică; 

7) Sc va arătă în contractul de societate epoca când 

trebue să înceteze societatea. Ai 

149. Publicitatea contractului de societate. — Codul de 

comerţ nu se mulţumeşte numai -cu un contract scris de 

societate în nume colectiv, legea mai cere ca contractul 

să fie adus la cunoştinţa publicului pentru ca publicul să 

ştie precis cu cine tratează, şi ce obligaţiuni şi-a luat îie- 

care din asociaţi. Publicitatea orânduită de codul comercial 

se compune din următoarele: 

5) In termen de 15 zile dela data contractului de 

societate, “trebue să se depună la grefa tribunalului de co- 

merț, în jurisdicţiunea căruia societatea îşi stabileşte sediul 

său, un duplicat după contractul de societate semnat de 

asociaţi, dacă contractul este sub semnătură privată; o 

copie certificată, dacă este vorba de un contract de socie- 

tate autentificat. Un extract după acest contract, cuprin- 

zând cele arătate mai sus la n. 148 se transcrie în regis- 

tru special dela tribunal, în urma unei ordonanţe preziden- 

denţiale. Preşedintele tribunalului dă ordonanţă de tran- 

scriere. Vasăzică, prima publicitate este păstrarea de către 

tribunal a contractului de societate la dosarul special fie- 

cărei societaţi şi transcrierea unui extras în registrul anume 

ţinut pentru societăţi; 

2y A doua publicitate: Odată cu depunerea contrac-
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tului de societate, se vor depune, spune legea, şi extracte 
care să cuprindă toate elementele enumerate de noi mai 
sus la n. 148, cari să se afişeze: în sala tribunalului, în 
circumscripţia căruia societatea va avea sediul, în sala. pri- 
măriei respective şi în localul bursei celei mai apropiate; 

3) In termen de o lună dela depunerea actului con- 
stitutiv la Tribunal, un extract după actul constitutiv se 
va publică în Monitorul Oficial, şi în foaia anunţurilor ju- 
diciare din localitatea în care societatea îşi va avea sediul; 

4) Dacă societatea, în momentul constituirii sale sau 
în urmă institue reprezentanţi sau sucursale, mandatul dat 
reprezentantului dintro altă localiţate decât circumscripțiunea 
tribunalului în care se află sediul, trebue să fie depus, tran- 
scris şi afişat în forma şi în termenii stabiliți pentru pu- 
blicitatea contractului de societate; 
„5 In orice contract în care figurează o societate, în 

trebue să se arate felul „societăţii “(n nume “dăloeiiv) şi 
sediul _șocial. 

150. /n sarcina cui cade publicitatea. — In sarcina cui 
cade îndatorirea de a face să se transcrie, să se afişeze şi 
să se publice contractul de societate? Legea dă această în- 
datorire în sarcina adiministratorilor; dar adaogă pentrucă 
lipsa de transcriere, afişare şi publicare, produce conse- 
cinţe grave, că fiecare dintre asociaţi are dreptul să se 
prezinte şi să ceară preşedintelui tribunalului, să dea or- 
donanţă de transcriere, afişare şi publicare şi de asemenea 
fiecare dintre asociaţi are dreptul să cheme în judecată pe 
administratori, pentru ca să fie îndatoraţi să proceadă la 
transcriere, afişare şi publicare. Cheltuelile făcute de aso- 
ciat pentru publicarea contractului de societate sunt în 
socoteala societăţii (art. 97 c. com.).
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154. Ce înfelegem prin societăți neregulat constituite. — 

Sunt societăţi în nume colectiv cari funcţionează, deşi 

există un contract scris de societate. Mai sunt alte societăţi, 

cari funcţioneăză vând un act scris, dar (fără să_ fi fost 

îndeplinite toate publicaţiunile cerute de lege-şi despre cari 

anr trătat în paragratul precedent. Asemenea societăţi au 
o existență legală? Sunt ele recunoscute de codul comercial? 

Şi dacă sunt recunoscute, ce sancţiuni sunt prevăzute contra 

asociaţilor şi contra societăţilor, cari nu respectă prevede- 

rile legii? | 
Societăţile neregulat constituite, în dreptul român ca 

şi în dreptul italian, sunţ recunoscute de legiuitor, însă codul 

comercial face deosebire în ce priveşte efectele contractului 

de societate: deosebire între efectele față de asociaţi şi 

între efectele îață de terţele persoane. 

Art. 98 şi 99 c. com. servesc de bază pentru formarea 

unei teorii generale în privinţa societăţilor în nume co- 

lectiv neregulat constituite. : 

152. Efecte jaţă de asociați. — După art. 98 c. com,, 

societatea nu este regulat constituită, mai înainte de a se 

fi îndeplinit toate formalităţile legale: act scris, transcriere, 

afişarea şi publicarea. Mai înainte de a se fi îndeplinit toate 
  

aceste formalităţi, fiecare din asociaţi are dreptul să ceară 
    

pe cale judecătorească  disolvarea societăţii. Vasăzică, în 

raporturile dintre asociaţi, sancţiunea “nerespectării legii 

consistă în dreptul ce-l are fiecare asociat — după expirarea 

termenelor fixate de lege pentru depunerea actului şi pen- 

tru publicarea lui — de a cere dizolvarea societăţii. Di- 

zolvarea societăţii îşi produce efectele, spune art. 99, din 

ziua în care dizolvarea a fost cerută. Până în momentul 

când societatea a fost chemată pentru dizolvare, ea a trăit, a 

intrat în raporturi juridice; ei bine, acele raporturi juridice 

sunt respectate. Din termenii legii, că efectele dizolvării încep
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să se producă numai dela data cererii de dizolvare, rezultă 
că până la această dată societatea este recunoscută şi are 

o exisxtenţă legală, însă existență mereu ameninţată, fiecare 
din asociaţi putând cere dizolvarea. In această privinţă 
menţionăm, că dreptul fiecărui asociat de a cere dizolvarea 

încetează îndată ce un alt asociat a cerut şi a îndeplinit 

toate dilgienţele pentru ca contractul să fie transcris, afişat 

şi publicat. Din. acest moment cererea de dizolvare este 
tardivă, fiindcă nu este vinovat asociatul, dacă se întârzie 

cu formalităţile din partea Tribunalului sau a Monitorului 

oficial; iar pe de altă parte la ce ar servi dreptul acordat 

de art. 97 fiecărui asociat de a cere publicarea, când un alt 

asociat posterior cererii de publicare ar obţine dizolvarea? 
(A se vedea Vipante, ed. 5-a, vol. II, n. 333). 

153. Efectele țafă de ferți. -— Cari sunt efectele so- 

cietăţii neregulat constituite faţă de terţele persoane? Pri- 

mul efect. este acela. că societatea neregulat constituită, 

Nu _poate opune neregularitatea faţă de terţele persoane, cu 

ari a contractat, sau cu care a intrat în raporturi juridice. 
Dar situaţiunea terţilor, cari au contractat cu o socie- 

tate neregulat constituiță este foarte bună, tocmai pentrucă 

legiuitorul vrea să lovească în aceia cari mau respectat 

legea (cari nu sunt alţii, decât chiar asociaţii). Intr“adevăr, 

terții, cari au contractat cu societatea, au alegere sau să 

cheme în judecată societatea neregulat constituită, şi în 

acest caz societatea nu poate opune neregularitatea ei 
şi va fi condamnată, potrivit angajamentului ce şi-a 

luat față de terţele persoane. Dar legea mai spune 

că faţă de cei cari au contractat cu societatea neregulat con- 

stituită, ioţi administratorii, toţi asociaţii şi toate persoanele, 

cari au lucrat în numele ei, sunt răspunzători solidar. 

Terţii pot să cheme în judecată pe administratori sau pe 
reprezentanţii cari au lucrat în numele societăţii, aceştia 

toţi fiind platnici, solidari. Solidaritatea este prevăzută de 

lege ca îndemn pentru societăţi de a se constitui legal, 

13
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iar pentru cele constituite nelegal, să intre în legalitate. 

Creditorul societăţii neregulat constituite nu poate să 

cheme pe reprezentanţii cari au tratat în numele societăţii 

şi să ceară condamnarea lor, fără să dovedească că soc. 

este neregulat constituită. Dar dacă dovedesc acest lucru, 

-ei pot să aleagă, sau să cheme în judecată numai socie- 

tatea, sau să cheme în judecață numai pe adninistratori 

şi pe reprezentanţii societăţii neregulat. constituite, cari 

au tratat cu ei, sau să cheme atât societatea, cât şi pe re- 

prezentanţi, ca să fie obligaţi solidar să plătească suma 

sau să facă prestaţiunea prevăzută în contractul încheiat. 
, 

154. Publicaţiani defectoase. — Dar se poate întâmpla 

ca societatea să aibă contractul scris, să se îi făcut publi- 

caţiunile, însă publicaţiunile să îi fost defectuoase, extrac- 

tul publicat să nu cuprindă în mod exact ceeace cu- 
prinde contractul de societate sau să omită anume lu- 

cruri, ce ar interesă pe terţi. In aceste cazuri, ceeace sa 

omis_nu poate să fie o; il terţilor, cari contractează 

cu societatea. Terţii au luat cunoştinţă de publicaţiunile fă- 

cute; ei contractează „socotind că aşa este contractul şi mai 

tărziu asociaţii nu mai pot opune, că mai erau şi alte 

clauze contractuale, cari nau fost publicate. Publicaţiunea 

este o declaraţie de voință a asociaţilor față de cei cari 

vor contracta cu societatea, că se obligă întocmai 

cum se prevede în publicaţiunile efectuate, iar nu potrivit 

clauzelor ascunse publicului. | 
Cu aceste noţiuni generale, în ce priveşte situaţiunea 

sccietăţilor neregulat constituite, putem să îrecem mai de- 

parte să examinăm formalităţile ce le cere legea, pentru 

orice modificare adusă întrun contract de societate şi să 

examinăm pe urmă modificările ce se aduc unui contract de 

societate, ce nu a fost publicat, adică modificările în con- 

tractul unei societăţi neregulat constituite. 
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155. Principii generale. — După lege, pentru orice 
moditicare a unui contract de societate în nume colectiv, tre- 
bue_0._deciziune a 1 tuturor asociaţilor; unanimitatea asocia- 

“ilor trebue să decidă “o schimbare întrun contract de 

societate, iar deciziunea lor să fie transcrisă, afişată şi 

publicată, întocmai ca şi contractul de societate. 

Dar art. 100 c. com. prevede, că schimbările unui act 
  

de societate nu produc nici un efect, mai înainte de a îi 

transcrise, e, afişat şi publicate; pe “când la contractul de 

sociețate iniţial am văzut. că el îşi produce efecte, socie- 

tatea este recunoscută de legiuitor şi îşi continuă activitatea 

până în momentul cererii de dizolvare. 

Ce se întâmplă cu o societate, al cărui act constitutiv 

Ă ma îost în prealabil publicat? Să presupunem că o so- 
cietate în nume colectiv nu are act scris. Se mai poate 

modifică un astfel de contract şi de când îşi are efecte 

modificarea unei convenţiuni nescrise, căci poate să existe 

convenţiune, fără să existe un instrument probator? 

Societatea neregulat constituită, care nu şi-a publicat 

contractul de societate, există, şi modificările ei sunt vala- 

bile, deşi mau fost publicate. Prin urmare terţii, cari s'au 

încrezut într'o convenţiune ce nu este publicată şi nici chiar 

aci scris nu există, trebue să sufere riscul de a se supune 

şi modificărilor ulterioare ale unei asemenea convenţiuni. 

Dacă o convenţiune netranscrisă şi nepublicată nu sar putea 

modifică decât dacă modificarea sar transcrie, atfişă şi 

publica, atunci niciodată mam putea să ajungem la modifi- 
carea contractului, căci „preşedintele tribunalului ar refuză 

transcrierea, afişarea şi publicarea unei modificări, când 

nu există actul iniţial de societate transcris; dar preşedintele 

tribunalului ar admite totuşi modificarea unui astfel de con- 

tract, dacă actul modificator ar cuprinde toate elementele 

necesare unui contract de societate în nume colectiv. Atunci 
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în realitate nu Sar transcrie, afişă şi publică o modificare, 
ci chiar contractul de societate. 

In Italia a fost o vie discuţiune— şi acei cari vor să 

cunoască mai de aproape chestiunea vor puteă consultă îra- 

tatul profesorului Vivante. Este de reţinut, că profesorul 

Vivante, în primele ediţiuni, susţinea că o societate nere- 

gulat constituită, care nu şi-a publicat contractul, nu poate 

iaţă de terţi să pretindă că şi-a modiiicat contractul, fără 

ca modificarea să fie publicată. Art. 100, spunea Vivante, 

este aplicabil şi atunci când societatea este neregulat con- 

stituită, şi prin urmare creditorii pot să ţină societatea 
obligată şi pe asociaţi obligaţi, potrivit convenţiunii, ce 

o cunoşteau ei în momentul în care au contractat. 

Ulterior Vivante şi-a schimbat părerea şi a ajuns la 

concluziunea că art. 100 se referă numai la societăţile re- 

gulat constituite, că ori de câte ori nu există act scris, cei 
cari au contractat cu societatea trebue să suporte riscurile, 

cari decurg din modificările cari n'au fost publicate conform 

cerinţelor legii 1). Discuţia în Italiaa avut loc, relativ la Ita- 

talieni care emigrează. Ori ce se întâmplă? In Sicilia şi în 

sudul italiei erau societăţi în nume colectiv, cari nu aveau act 

scris sau nu-şi transcriseseră actul constitutiv. Unii asociaţi se 

retrăgeau din societate şi plecau în America. Stăteau acolo 
ani îndelungaţi, în care timp societatea mergea prost, cădea 
în stare de faliment. Când se întorceau cei din America, ei 
erau urmăriţi ca fiind încă asociaţi, pentrucă nu se publicase 

retrgaerea lor. Şi atunci, spre a se pune capăt unei înechi- 

tăţi, s'a ajuns la concluziunea că art. 100 are aplicaţiune 

numai când societatea este regulat constituită. 

156. Reducerea_capitalului; dizolvarea anticipată; pre- 
lungirea societății. — Orice modificare, spune art. 100, nu-şi 
produce efecte, decât din momentul în care sau indeplinit 
fcrmalităţile de publicitate cerute de lege. 

1!) Vol, No. 341 ediţia 5-a.
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Sunt cazuri de modificare a contractului de societate, 

când, deşi s'au făcut publicaţiunile prevăzute de lege, etec- 
tele nu încep deindată, din momentul publicaţiunii. Aceste 
cazuri _sunt : 

Cazul prevăzut de art. 101 c. com., adică atunci când 

asociaţii decid, ca să reducă Căpite pitalul social. Societatea are 

un capital de un milion. Asociaţii pot, în urmă, să decidă 

ca acel capital să fie numai de 500.000; deciziunea se 

transcrie, se afişează şi se publică. Ei bine, legiuitorul spune, 
că deciziunea de reducere a capitalului social nu are efect, 
decât după ce sau împlinit 3 luni dela publicaţiunea în 
Monitorul Oficial şi în foaia anunţurilor judiciare. Publi- 
câţiunea trebue să prevadă şi înştiințarea, că acei cari ar 

avea vreun interes, pot în acest interval, să facă opoziţie 

contra reducerii capitalului. Creditorii, cari au contractat cu 

o socieiate cu 1 milion capital, pot să aibă interes ca acel. 

capital să nu fie redus la 500.000. Timp de 3 luni orice 

creditor poate face opoziţie. Opoziția suspendă efectul deci- 
ziunii luate de către asociaţi, până când opoziţia nu este 

respinsă de tribunal sau retrasă de către creditorul oponent. 

2) Asociaţii pot luă deciziunea ca societatea să se 

dizolve anticipat. Societatea este contractată pe timp de 

15 ani. Creditorii ştiu acest lucru dia publicaţia făcută. 

Ei bine, dacă asociaţii hotărăsc dizolvarea anticipată a 

societăţii, de pildă, după 3 ani, efectul acestei dizolvări 

nu se produce decât după o lună dela data publicării deci- 

ziunii ascciaţilor. Această măsură este luată ca nu cumva 

creditorii, cari ştiu că societatea are o durată de 15 ani, 

să vină să ceară achitarea creanţelor după ce societatea 
sa lichidat şi nu mai există patrimoniu social. Și atunci 
li se dă acest termen de 1 lună, pentruca să poată afla 

de deciziunea asociaţilor şi să vină să-şi încaseze crean- 

ţele. 

3) Ascciaţii pot decide prelungirea societăţii. Socie- 
tatea a ajuns la termenul, pentru care a fost creiată, de ex. 

a tost creiată pentru 5 ani şi aceşti 5 ani s'au împlinit.
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Asociaţii au dreptul să decidă prelungirea societăţii pe câţi 
ani socotesc cu cale. Această deciziune mare efect decât 
după trecere de 10 zile > dela data publicării deciziunii. 
In acest interval de 10 zile orice creditor particular al 
unui asociat, creditor care a obţinut o hotărire definitivă 
pentru plata unei sume de bani, poate să facă opoziţiune 
în contra deciziunii asociaţilor de a prelungi societatea şi 
această opoziţiune suspendă efectul deciziunii, însă numai 
în ce priveşte pe creditorul oponent. Să explicăm acest al 
treilea caz: 

Potrivit art. 86 c. com., dat fiind că societatea este o 
persoană juridică, distinctă de persoana asociaţilor, credi- 
torii particulari ai asociaţilor nu pot să cheme în judecată 
socieiatea, pentruca ea să plătească datoriile asociaţilor. 
Dar legea dă dreptul creditorilor particulari ai unui asociat, 
să urmărească beneficiile ce se împart anual şi le mai dă 
un drept, la societăţile în nume colectiv şi în comandită, să 
sectestreze părţile, adică să se asigure pentru ceea ce se: 
va cuveni asociaţilor debitori în caz de retragere sau de 
lichidare. 

Dacă creditorii particulari ai unui asociat nu au dreptul 
decât de a secfestră atâta vreme cât societatea funcţionează, 
se explică foarte bine de ce legiuitorul le dă dreptul să se 
opună, când societatea se prelungeşte peste termenul pre- 

Văzut în contractul iniţial de societate. Când societatea a 
” ajuns la termen, ei au dreptul să ceară cota parte cuvenită 
asociatului debitor; ei au dreptul să-şi îndestuleze crean- 
țele. Dacă asociaţii hotărăsc prorogarea societăţii, această 
hotărîre nu poate să prejudicieze pe creditorii, cari au 
obţinut în prealabil o _hotărire_dofinitivă pentru o sumă 
de bani. De aceea creditorii pot face opoziţiune, care are 
de efect suspendarea deciziunii în ceeace-i priveşte pe ei. 
Societatea nu poate să nesocotească dreptul unui credi- 
tor cu hotărire definitivă. In ce priveşte pe asociatul 
debitor, societatea nu este prelungită şi creditorii oponenți 
au dreptul să preţindă lichidarea părţii asociatului. Evi-
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-dent, că dacă societatea achită de îndată pe oponenți, sus- 
pendarea încetează şi deciziunea de prelungire devine com- 

plect eficace. | 
Prin urmare în aceste îrei cazuri, efectele deciziunii 

luate de către asociaţi nu se produc ipso jure, dela data 
în câre publicaţiunea a fost făcută, ci legea amână aceste 
efecte peste 3 luni, o lună sau 10 zile, înăuntrul căror 

termene cei interesaţi să aibă timp să facă opoziţiune. 

Ş 27. Administrarea societăților în nume colectiv. 

15%. Principii generale. — Societatea în nume colectiv 

fiind o persoană juridică, ea îşi maniefstează voinţa prin 

persoane fizice, prin administratori. Administratorii sunt 

„mandatari-ai „societăţii. In regulă generălă TITS Osteatrrrier” 

“iiistrator, este şi reprezentant al societăţii; poate fi însă 

şi un administrator, care să nu fie şi reprezentant. 

Normele din c. com. cu privire la administratorii so- 

cietăţilor în nume “colectiv sunt fragmentare; această ma- 

terie este reglementată mai mult de dreptul comun (civil), 

iar interpretul trebue să aplice normele din codul civil, 

coroborându-le cu normele din codul de comerţ. 

158. Dispozițiunile codului civil. — In ce priveşte 

administrarea societăţilor în nume colectiv, codul de comerţ 

prin art. 107 face trimitere la codul civil, care în art. 

1514-1517 incl. prevede 3 ipoteze, la cari se mai adaogă. 

o a patra, neprevăzută de codul civil, dar care se întâl- 

neşte în practică. 

1y Când contractul de societate nu arată cari sunt 

„administrăToriT "Societății, se “presiipiine că fiecare "aso- 

„ciat "dă un mandat de administrare celorlalţi, adică, în 

lipsă de stipulaţiune, fiocare asociat este şi administrator 

al societăţii, fiecare asociat are drepiul de a încheiă toate 

Operațiunile necesare exertitării comerţului, arătat în con- 

tractul de societate.
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Dacă fiecare asociat are dreptul să încheie operaţiuni, 
legea dă dreptul celorlalţi asociaţi să facă opoziţie la orice 
act socotit de ei, că este periculos pentru societate. Opoziția 

trebue să fie făcută în termen util, adică înainte de a se 

încheiă operaţiunea cu terţiul, căci dacă s'ar îi încheiat ope- 

raţiunea, opoziţia este tardivă şi atunci asociaţii mar mai 

avea dreptul decât să ceară excluderea asociatului care 

S'ar fi făcut vinovat cu ocazia încheierii acestei operaţiuni, 
bine înţeles, dacă vina intră în prevederile articolului 188. 

In caz de opoziţie în termen uţil, făcută de vreun asociat, 

operațiunea nu se încheie şi decide majoritatea asociaţilor. 

Dar, spre deosebire de codul civil, art. 107 c. com. sta- 

bileşte, că majoritatea nu constă în număr, ci în părţile 

de interes ale asociaţilor. Un asociat care a adus 1 milion 

nu poate fi egal cu altul care a adus numai 100 lei. Nu 

numărul, ci capitalul decide în formarea majorităţii, care 

decide în caz de opoziţie. 

2) In contractul de societate se poate prevedea mai 

mulți asociaţi administratori, însă se poate prevedeă că unul 

din ei nu poate face nici o operaţiune, nu poate tace nimic, 

decât împreună cu ceilalţi administratori, ar îi caşi o 

procură colectivă. In acest caz, dacă unul din ei este 

împiedicat, prin orice împrejurare, chiar prin împrejurări 

de forță majoră, de a-şi da consimţimântul la o operaţiune, 

operaţiunea nu se poate încheia. 

3) In contractul de societate se poate prevedeă, mai 
mulţi asociaţi administratori, cari să lucreze separat fiecare, 

bunăoară 2 administratori. Ori de câte ori nu se spune că 

mai mulţi administratori trebue să lucreze colectiv, legea 

hotărăşte (art. 1515 c. civ.), că fiecare administrator poate 

să lucreze în mod separat, poate să incheie orice operaţiune, 

ce crede că este în interesul societăţii. Ceilalţi asociaţi, în 

caz de fraudă, vor putea cere înaintea instanţelor judecă- 

toreşti excluderea asociatului, potrivit art. 188 c. com: 

4) Mai există o ipoteză, ce nu este prevăzută de c. 
civ.: când societatea are un administrator care nu este aso-
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iat. Contractul de societate poate prevedeă, ca administratorul 
societăţii să nu fie un asociat, ci o terță persoană, cunoscă- 
ioare şi capabilă într'o ramură de comerţ. In acest caz, 
puterile administratorului sunt determinate prin actul de 
numire şi îşi găsesc aici aplicare principiile dela repre- 
zentanţă. 

159. Administratori numiți prin contractul de societate 
și numiți ulterior. — Administratorii sunt mandatarii socie- 
tăţii. Mandatul lor poate să fie conterit prin contractul de 
societate: avem atunci administratori numiţi prin contractul 
de societate, al căror mandat :iui se poate revocă de ma- 
joritatea asociaţilor, pentrucă revocarea ar însemna mo- 
'dificarea însăşi a contractului de societate şi contractul unei 
sccietăţi în nume colectiv, nu se poate modifică decât prin- 
t”o deciziune unanimă. Totuş chiar administratorul numiţ 
prin contractul de societate poate fi revocat „peniru_cauză 

legitimă, de exemplu. pentru caz de fraudă. In atară de acest 
caz, revocarea este inadmisibilă. Mandatul dat prin contractul 
de sccietate este o clauză a contractului de societate şi 

nu poate îi schimbat după placul majorităţii. 
Dimpotrivă, dacă numirea administratorului sa făcut 

ultezior contractului de societate, se aplică normele de la 
mandat şi în acest caz majoritatea oricând poate_să_revoce 
măndatul dat unui administrator; dar, potrivit regulelor 
generale, dela mandat, dacă revocarea se face fără cauză 
justă, cel care a revocat trebue să despăgubească de dau- 

nele materiale și morale pricinuite prin revocare. 
Dacă administratorul a fost numit prin ontractul de so- 

cietate, el mare drept la remuneraţie, dazi mandatul co- 
mercial este gratuit, pentrucă cel ce primeşte prin contractul 
de societate însărcinarea de administrator, desigur că a 
stipulat prin acest contract anumite avantagii şi beneficii, 
mai mari decât ceilalţi asociaţi, sau are un interes personal 
ca societatea să meargă bine, bunăoară, are un capital mai 
mare depus.



> 
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Dacă este numit posterior contractului de societate, adică 

în timpul activităţii societăţii, asociatul administrator are: 

drept la o remuneraţie specială, căci atunci când sa con- 

tractat societatea, nu s'a stipulat că asociatul va depune 

munca; făcând o prestație în plus are drept la remuneraţie. 

160. Cari sunt puterile administratorilor. — HAdmi- 

gistratorul unei „societăţi în nume colectiv are dreptul 

să încheie orice: acte, orice operaţiuni cu referinţă 

la obiectul “societăţii, aşă cum este el arătat în actul 

constitutiv. Fiecare contract de societate arată obiectul 

societăţii, operaţiunile de comerţ pe cari le va îace 

societatea. La societăţile comerciale nu ne găsim în îaţa unor 

administratori, conform dreptului civil, cari pot săvârşi numai. 

acte de pură administraţiune. Administratorii societăţilor 

în nume colectiv pot face acte de dispoziţiune, pot vinde 

imobile, pot să ipotecheze imobile, pot face orice acte, 

eferă de acelea excluse în mod expres sau implicit prin 

contractul de societate. Dacă în acest contract nu vor îi 

restricţiuni, vom aplică dispoziţiile din materia reprezen- 

tanţei, unde aţi văzut că prepusul — şi administratorul 

este un prepus — deşi are puteri largi, totuşi în activi- 

tatea lui, el nu poate să facă acte în contrazicere cu însăr- 

cinarea de a face negoţ pentru reprezentat; de aceea el 

nu poate să vândă în întregime fondul de comerţ, dar poate 

face toate actele, cari nu contrazic negoţul pe care-l ad- 

ministrează. 

Administratorii, pentru actele ce cad în competinţa lor, 

obligă societatea, în mod normal, prin semnătura socială, 

adică întrebuinţând, când este vorba de act scris, firma so- 

cietăţii, bunăoară Georgescu & Ionescu, societate în nume 

colectiv, şi dedesubt semnează administratorul. In mod nor- 

mal obligaţiunile se contractează sub firma socială. Dar se 

poate ca administratorul să oblige societatea, chiar dacă ma. 

întrebuințat firma socială, ori de câte ori terţele persoane 

dovedesc că în realitate operaţiunea era încheiată pentru so-
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<ietate. In acest caz terţii trebue să facă dovada, pe când 
dacă sa întrebuințat firma socială, terțele persoane nu tre- 
bue să dovedească, că operaţiunea sa încheiat în numele 
şi pe contul societăţii. 

Se poate ca societatea să fie obligată de o persoană 
străină, care mare semnătura socială? Poate persoana străină 
să abuzeze de firma socială? Dacă o terță persoană ar 
contractă în numele societăţii, societatea nu răspunde, decât 
în caz de gestiune de afaceri, — cuncaştem chestiunea din 
dreptul civil — şi în caz de îmbogăţire fără cauză. Dacă, 
însă societatea, în mod intenţionat, tolerează ca o persoană 
străină să contracteze în numele ei, prin acest fapt acea 
perscână capătă reprezentanța şi societatea nu mai poate 
opune, că persoana care a contractat nu avea calitatea de 
a o reprezentă. Ă 

161. Cari sunt îndatoririle administratorilor. — Inda- 
toririle administratorilor sunt următoarele: 

1) Administratorii unei societăţi în nume colectiv tre- 
buesc să £ iligența unui bun comerciant. Legea 
nu cere administratorului sârguinţa, pe căre îr Ti intrebuin- 
țat-o în propriile lui afaceri. Acest lucru însă, îl cere 
codul comercial din Transilvania şi Bucovina. Când nu- 
meşii un administrator ai în vedere însuşirile personale ale 
lui şi de aceia, în mod logic, ar trebui 'să se prevadă, 
că administratorii unei societăţi în nume colectiv trebue să 
răspundă de sârguinţa ce ar depune-o în propriile lor 
operaţiuni. 

2) Administratorii sunt datori să socotească patrimoniul 
societăţii ca patrimoniul unei persoărie” STrăTIIE, AU Ca prO- 
priiiT Tor pătrimoritu, Ştei COR Titnta patr IMOaIiUl societăţii 
cu patrimoniul lor personal, sunt pasibili, în afară de 
„despăgubiri şi excludere, şi de pedeapsa pentru abuz de 
încredere, căci işi însuşesc bunuri, ce nu le aparţin lor, 
ci societăţii. 
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3) dministratorii „suni datori să nu abuzeze de, sea- 

  

contul lor, însă, sub semnătura societăţii, terţii, cari sunt 

de bună credinţă, vor chemă în judecată societatea, şi ea va 
plăt:; însă societaeta are actiune contra administratorilor 

cari ahuzează de semnătura socială. 

Administratorul nu poate abuza de semnătura socială, 

peniru operaţiuni ce exced puterile sale sau cari sunt străine 

de negcţ. In acest caz terţele persoane, ce au încheiat ope- 

raţiuni, ce exced puterile administratorului nu pot căpătă 

drepturi împotriva societăţii. 

   
4) „Administratorii sunt îndatoraţi să „îndeplinească tot 

„ceeace legea şi actul tutiv le pune în sarcina lor. Ăşă, 

în caz de încetarea plăţilor, administratorii sunt” îndatoraţi 

să facă declaraţiunile cerute de lege pentru comercianţi, să 

depună bilanţul, etc. 

Ş 28. Asociaţia faţă de cei de al treilea. 

162. Cum răspund asociații faţă de cei de al treilea. -— 

Administratorii reprezintă societatea, care răspunde cu pairi- 

moniul gi. Dar răspund şi asociaţii în mod nemărginit pen- 

tru datoriile societăţii. Ei, potrivit legii, sunt garanţi, soli- 

dar şi nemărginit, pentru toate datoriile contractăte de către 

administratori în numele societăţii. Despre această răspundere 

a asociaţilor se ocupă art. 106 c. com., care a dat loc la 

discuţiuni. In Italia, doctrina dominantă şi jurisprudenţa 

a ajuns la concluzia că art. 106 trebue interpretat în 

sensul, că creditorii societăţii, ca să aibă acţiune contra aso- 

ciaţilor, ca să-i urmărească în mod solidar şi nemărginit, 

trebue în prealabil să cheme în judecată societatea, s'o 

urmărească şi s'o execute şi numai pentru restul, ce ar îi 

rămas neplătit, au dreptul să urmărească pe asociaţii răs- 

punzători nemărginit. Legea noastră, în art. 106, întradevăr, 

se exprimă cam neclar. Iată ce spune al. 2 al art. 106.
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„Cu toate acestea, creditorii societăţii nu pot pretinde 

să îie plătiţi de asociaţi cu din averea lor, mai înainte 
de a fi exercitat acţiunea în contra societăţii”. 

Prin cuvintele „exercitat acţiunea contra societăţii”, doc- 

trina şi jurisprudenţa socotesc că nu se înţelege numai 

cbţinerea unei hotăriîri, dar chiar şi executarea. In confor- 

miitate cu această doctrină, Inalta noastră Curte de Casaţie 

a decis,. că nu se poate recurge în contra asociaţilor, decât 
dacă s'a urmărit în prealabil societatea. Prin urmare, avem 
din partea asociaţilor o solidaritate subsidiară. 

$ 29. Indatoririle şi drepturile asociaţilor faţă de 

societate. 

169. Cari sunt îndatoririle. — Am văzut cum se ad- 

ministrează societatea în nume colectiv. Să trecem mai de- 

parte, să vedem îndatoririle şi drepturile asociaţilor faţă 

de sccietate. 

Hsociaţii au următoarele îndatoriri: 

Iti trebuesc, după cum am văzut, să facă vărşământul 

promis şi, am văzul că pentru facerea acestui vărsământ, 

Tega- prevede unele sancţiuni în caz de întârziere, între 
cari şi excluderea din societate. 

La societatea în nume colectiv, asociaţii răspund în 

mod solidar şi subsidiar pentru toate datoriile societăţii. 

Dar această obligaţiune a asociaţilor există faţă de terţi; 

faţă de societate ei nu sunt obligaţi, decât cu ceeace au 

promis că vor aduce ca aport şi vom vedea că asociaţii 

au dreptul să pretindă toate sumele ce au cheltuit în plus, 

peste aportul ce a promis cu ocazia formării societăţii. 
2) Asociaţii în nume colectiv au îndatorirea să despă- 

gubească societatea pentru pagubele. —6e--tearfi-—-adiis-——... 

prin--cuTpă [0 prin _ abuz de încredere sau prin dol. 
Asociaţii, cari au "adus "vre: “-pagubă---societății” "mr 

pot să opună în compensație foloasele, ce le-ar îi 

adus prin alt mod societăţii; de exemplu, că societatea 
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a avut un câştig dintro altă afacere, care poate chiar să 

tie mult mai mare decât paguba pe care asociatul ar îi 

adus-o societăţii. Dar există o deosebire între art. 85 cod. 

com. şi art. 1508 c. civ. care se ocupă de această chestiune. 

intradevăr, la societăţile civile, art. 1508 prevede: 

„Fiecare asociat rămâne răspunzător către societate de 

daunele căşunate prin culpa sa. Aceste daune nu pot să se 

compenseze cu foloasele aduse societății prin industria sa 
în alte afaceri”. 

In art. 85 c. com., legiuitorul se exprimă altfel: 
„Asociatul nu poate opune societăţii, în compensaţiunea 

daunelor ce i-a cauzat prin dol, abuz de putere sau gre- 
şală, foloasele ce i-ar fi adus în orice chip ar îi. 

Codul de comerţ „spune „în orice chip ar fi”, pe când 
codul civil vorbeşte de daune şi foloase „în alte afaceri”. 

Comentatorii ţinând seamă de deosebirea de redactare 
dintre aceste două articole şi ţinând seamă şi de desbate- 
rile cari au avut loc cu ocazia întocmirii codului comercial 
italian, conchid că asociaţii nu pot opune în compensație 
nici chiar câştigurile ce le-ar îi pricinuit societăţii prin 
chiar acea afacere din care se deduce culpa lui. Legiuitorul 
comercial a fost mai riguros faţă de asociaţi. 

2 treia îndatorire a asociaţilor în nume colectiv, 
constă i 

ar ez mmm er 

cietăţii în profitul lor propriu, sau în profitul unei alte 
persoane, şi dacă totuşi ar face acest lucru, legiuitorul 
prevede următoarele sancţiuni: mai întâi restituirea beneficii- 
lor. Asociatul, care a câştigat din întrebuinţarea aceasta ne- 
legitimă a capitalului societăţii, trebuie să restitue profiturile 
ce le-a avut; în al doilea rând, este îndatorat să despă- 
gubească societatea de daunele provocate prin întrebuin- 
țarea capitalurilor, şi în al treilea rând poate fi pedepsit 
penaliceşte, că a întrebuințat bunuri, cari nu erau în indi- 
viziune, ci erau ale altei persoane şi vom vedea că există 
şi a patra sancţiune, excluderea din societate. 

n făptul că ei nu „pot să întrebuințeze, fără con 
simțământul celorlalţi asociaţi, „capitalurile sau bunurile _: S0- __
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Asociaţii nu numai că nu se pot folosi de bunurile 
societăţii, „dar legea mai prevede că asociatul în nume 

colectiv, nu, 1: p9 te. ate să ia “din fondul comun decât. “ceeace 
sa fixat. „pentru cheltuelile lui personale. Aceasta însem- 
nează că asociatul în nume colectiv poate să prevadă prin. - 

contractul de societate, ca să perceapă din fondul comun 

o sumă necesară întreţinerii lui. Atare stipulaţiune o în- 

tâlnim la societăţile de persoane, căci de multe ori aso- 

ciaţii pun în societate întreaga lor avere, şi legiuitorul 

permite ca asociaţii să iă din fondul social, anumite sume 

pentru nevoile lor personale ; dar dacă asociaţii ar lua 

mai mult decât a prevăzut contractul de societate, ei rămân, 

pentru ceeace au luat în plus, obligaţi faţă de societate, 

ca şi când mu şi-ar E îndeplinit obligaţiunea de a vărsa 

aportul promis. 

5pEste interzis—asoctaţitor TA” fiuiine “totectiv-să facă... 

conciireață societăţii. Eisu:at- îndatoraţi, după codul comer- 

cial, să nu facă un comerţ similar cu acela al societăţii. 

şi nu pot face parte dintro societate cu răspundere ne- 

mărginită, având acelaş obiect, nici să facă operaţiuni pe 

cont propriu sau pe contul altor persoane în acelaş îel 

de comerţ. fără consimţimântul celorlalţi asociaţi (art. 112). 

Şi legea le impune acest lucru, pentrucă asociaţii cunosc toate 

operaţiunile societăţii; faţă de ei nu se ține nimic secret. 

în ce priveşte administrarea şi operaţiunile societăţii; pen- 

trucă, dacă ei ar avea deplină libertate, ar putea să facă 

concurenţă societăţii, spre paguba celorlalţi asociaţi. Totuş, 

un asociat poate face acelaş comerţ sau poate face parte 

dintr'o societate similară, dacă are consimţământul celorlalţi 

asociaţi şi legea presupune consimțământul celorlalţi aso- 

ciaţi, ori de câte ori operaţiunile socotite ca concurente 

se săvârşeau de asociat mai înainte de înfiinţarea societăţii 

în nume colectiv şi această activitate a lui era cunoscută 

de ceilalţi asociaţi. In acest caz legea prevede, că cei- 

lalţi asociaţi au consimţit tacit şi nu se mai pot plânge 

de concurenţă. 
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Cari sunt sancţiunile, în caz când asociaţii în nume 
colectiv calcă dispoziţiile art. 112 şi fac concurenţă so- 
cietăţii? | . 

In afară de dreptul de a exclude pe asociat, codul co- 
mercial prevede pentru societate dreptul de a alege între 
a pretinde despăgubiri dela acel asociat şi între a-şi în- 
suşi operaţiunea încheiată de către asociat, adică să 
socotească încheiată pentru dânsa şi să incaseze bene- 
ficiile rezultate din operaţiunea încheiată în disprețul legii. 
Dar societatea nu poate să cumuleze aceste 2 drepturi: 
ru poate cere şi daune şi să-şi însuşească şi operaţiunea; 
Sau ea cere numai daune sau îşi îinsuşeşte numai opera- 
ţiunea. 

Dacă asociaţii au aflat că unul dintre ei a călcatţ dis- 
poziţiile art. 112 şi a lăsat să treacă 3 luni fără ca să 
păşească la aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 112, 
legea prevede că asociaţii sunt decăzuţi, iar societatea nu 
mai poate cere nici daune, şi nici să-şi însuşească ope- 
raţiunea. 

164. Drepturile asociaților. — Am văzut îndatoririle 
asociaţilor. Să vedem acum cari sunt drepturile lor. 

LD Bsociaţii. în nume_colectiv au dreptul să ceară „s0-. 
cietăţii să le restitue cheltuelile făcute în folosul societăţii, 
împreună cu procenteie legale, cu condiţiunea că Suriele 
cheltuite să fie peste aportul promis în societate. 

2% Codul de comerţ, prin art. 109 prevede că aso- 
ciaţii, pe lângă dreptul de a cere cheltuelile cu procentele 
aferente, mai au dreptul de a cere să li se plătească sumele, . 
pe cari ei ar fi datori să le plătească sau le-au plătit în.__ 
virtutea unor obligaţiuni contractate de către ei de bună credință în socoteala societăţii. Asociaţii cari de bună cre- 
dință an contractat în nunie propriu, dar în interesul s0- 
cietăţii, au dreptul să ceară dela societațe restituirea sumelor 
plătite de dânşii, căci societatea Hu poate trage numai 

.
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foloasele fără a despăgubi pe cei, ce au făcut cheltueli 
pentru ea. 

3Y" Asociaţii mai au dreptul, potrivit art. 109, să fie 
despăgubiţi, dacă ar fi suferit pagube, în calitatea or 
de asociaţi, şi în operaţiuni încheiate “peritrui " societate. 
Pceastă dispuziţiune, referitoare la despăgubirea asociaţilor, 
este o obligaţiune, ce o întâlnim şi în dreptul comun. 

Despre despăgubirea asociaţilor vorbeşte Pothier. Dela el 
a trecut în codul civil (art. 1510) şi din codul civil a 
trecut în codul comercial; numai că în codul comercial se 

vorbeşte de  obligaţiunea de a despăgubi pe asociatul 
care a suferit o pagubă cu ocazia unei operaţiuni pentru 

societate, iar în codul civil se vorbeşte de despăgubirea 
asociaţilor „pentru pericolele nedespărțite de administra- 
fiunea lor”. Societatea nu poate să fie obligată să despă- 

gubească pe un asociat, decât dacă asociatul a suferit o 

pagubă numai din cauză că a administrat pentru societate. Şi 

în dreptul roman întâlnini exemplul: un asociat era însăr- 
cinat de societate de a transportă un sclav spre a fi 

vârdut, întrun târg. Dacă, cu ocazia acestui transport, 
sclavul se revoltă şi jetuiă pe asociat, paguba era prici- 

nuită cu ocazia îndeplinirii unei însărcinări dată de so- 

cietate şi societatea trebuia să despăgubească. Dar dauna 

mai trebuia să fie şi „nedespărţită de administraţiune”, după 

cum prevede codul civil. In ipoteza că asociatul puwiă bani 

mai mulți decât trebuia să poarte cu el, societatea nu îre- 
buia să-l despăgubească pentru prisos, ci numai peniru cât 

i-ar îi fost necesar. Asociatul a fost jefuit pe când el 

aducea servicii societăţii, care l-a trimes cu robul la târg, 

dar şi asociatul are vină, că avea mai mulţi bani decât 

trebuia, deci o parte din pagubă o suportă asoțiatul. 

4) Asociaţii au dreptul la beneficii. Beneficiile, la socie- 

tățile în nume colectiv, se impart după cum prevede con- 

tractul de societate. Nu există o dispoziţiune în codul co- 

mercial, care să prevadă, că asociaţii au dreptul la bene- 

ficii în fiecare an. 

  

14
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Şi în lipsă de o dispoziţiune legală, care să dea 
drept asociaţilor la împărţirea beneficiilor anuale, trebue 
să ne referim la dispoziţiunile contractului de societate, 
spre a decide. 

a în nume colectiv au dreptul de a participă 

la adfninistrare, dacă contractul de societate nu prevede care 

anume va îi administrator. Chiar atunci când nu toţi aso- 

ciaţii sunt administratori, există un drept de control al în- 

tregei gestiuni, a întregei contabilităţi a societăţii din par- 

tea fiecărui asociat şi nu i se poate refuza unui asociat 

inspectarea registrelor. Fiecare asociat are dreptul de a 

cere ia tribunal revocarea administratorului pentru cauze 

legitime, dar pentruca un asociat să-şi exercite acest drept, 

trebuie să i se pună la dispoziţie registrele societăţii. 

n. caz de dizolvare, patrimoniul social _se_lichi- 

dează şi asociaţii au dreptul să împartă ceeace rezultă din 

lichidare, după ce vor îi fost achitaţi creditoiii, fă fu6d 7 

proporţional cu aporturile aduse în societate. Despre a- 

ceastă chestiune ne vom ocupa atunci când vom vorbi, despre 

dizolvarea şi lichidarea societăţilor. 

Ş 30. Despre excluderea asociaţiilor. 

165. Ja ce serveşte excluderea? — Codul comercial se 

ocupă în art. 188-—190 cu o sancţiune inerentă îndatori- 
rilor asociaţilor: cu excluderea lor. 

PAceastă sancţiune serveşte nu numai ca să facă pe 

asociaţi să respecte dispoziţiile legale, dar mai serveşte: 

societăţii pentru a se desface de acei membri, cari ar atrage 

dizolvarea societăţii. La societăţile în nume colectiv — şi 

la îel se întâmplă la cele în comandită — evenimentele 

importante din viaţa juridică a unui asociat au o mare 
influenţă chiar asupra existenţii societăţii. Astfel vom vedea. 

că moartea, falimentul, punerea sub interdicţie sau sub con- 
siliu judiciar a unui asociat, atrage dizolvarea societăţii.
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Ei bine, excluderea dă putinţă societăţii să se desfacă de 

acest asociat şi să-şi continue activitatea. 

166. Cari sunt cazurile de excludere. — Cauzele de 

excludere sunt enumerate de art. 188: 

Societatea are_drept să exciudă pe asociatul care 
nu A Pai vărsământul „promis, deși a fost somat să-l 
facă. Vasăzică, se cere, ca vărsământul să nu fi tost 

tăcut la termenul stipulat precum şi o somaţiune şi, dacă 

în urma acestei somaţiuni, asociatul nu-şi va îndeplini 

obligaţiunea, societatea poate să-l excludă. 

2), Societatea poate exclude pe asociatul administrator, 

carea abuzat de semnătura socială, întrebuințând-o în 
  

  

profitul său personal, sau care a comis fraude în societate 

sau în contabilitate; tot astfel pe administratorul care se 

absentează, nu ia parte la administrarea societăţii şi, somat 

să participe la administrare, aşa după cum a primit însăr- 

cinarea, refuză să facă acest lucru. In contra unui asemenea 

administrator, societatea nu poate să ia decât măsura ex- 

Cluderii. 

3) Societatea poate exclude pe asociaţii cari se amestecă | 
  

În _ad (ministraţie, în ipoteza când. sunt numiţi administratori, 

căci altfel am văzut, că fiecare asociat se poate ocupă cu 

administrarea societăţii. 

    

  

aceiâ cari contravin dispozițiunii art. “116-119, adică în- 

trebuințează 

precum şi pe asociaţii cari fac concurenţă societăţii. 

5)/ Societatea poate exclude pe asociatul care a fost 

  

pus “Sub interdicţ e, sub consiliu judiciar, s sau a fost de- E 

clarat în faliment. 
reia în DE meri atatia 

  

167. Cine pronunță excluderea? — Nu pot asociaţii sin- 

guri să o pronunţe, să decreteze că cutare asociat a în- 

trebuințat în profit personal capitalurile societăţii, că a în- 

rehuinţat abuziv semnătura socială, etc., ci justiţia este 
. va Pe RIND 

singură în drept să se pronunţe. 

pp Societatea are dreptul să excludă din societate pe 

c 

capitalurile societăţii în propriul lor profit tv
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1<8. Cari sunt efectele excluderii. — Bceste efecte se 
împart în 2 grupe: efecte faţă de societate şi efecte faţă 

de terţii cari au contractat cu societatea. 

Efectele îață de societate: 
Asociatul exclus pentru că sa abătui dela îndatoririle 

lui este răspunzător de daunele pricinuite societăţii; în 

schimb, are dreptul la o cotă-parte din patrimoniul social. 

Dar trebue să facem o distincţiune, după cum în momentul, 
în care se face excluderea, există sau nu operaţiuni în 

curs de execuiare. Dacă societatea nu are nici o operaţiune 

cu terţii în curs de executare, asociatul are drept la cota 

parte din patrimoniu, socotit în momentul excluderii. Dacă, 

din potrivă, societatea are operaţiuni în curs de executare, 
ascciatul trebue să suporte toate riscurile, toate eventualele 

pierderi, până în momentul când operaţiunile, cari erau în 

curs de executare în momentul excluderii, s'au terminat. 

Dacă prin urmare, în momentul excluderii există operaţiuni 

în curs, nu se va şti rezultatul decât după ce se vor fi 
terminat operaţiunile. Atunci abia se va şti precis dacă 

ascciatul participă la beneficii sau la pierderi. Deaceea, 
codul de comerţ, în art. 189, prevede că în asemenea ipo- 

teză, ascciatul nu-şi va putea retrage miza sa decât după 

terminarea acelor operaţiuni. Vedeţi, prin urmare, că această 

distincţiune «este foarte importantă. 
Acestea sunt raporturile dintre asociatul exclus şi so- 

cetate. 

169. Efectele față de terțele persoane. — Excluderea unui 

asociat se publică, pentru a produce efecte. Excluderea 

este o modificare a contractului de societate şi orice modi- 

ficare trebue transcrisă, afişată şi publicată. Faţă de terţele 

persoane, deşi este exclus, asociatul răspunde în mod_ ne- 

mărginit, cu toată averea şi pentru toate. “Operațiunile” în- 

cheiate înainte de. publicarea excluderii. Nu înseamnă că dacă 

un asociat a fost exclus, el nu mai răspunde pentru societate. 
. o. 

El chiar dacă a primit beneficiile până în momentul exclu-
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dorii, şi a primit cota parte din patrimoniul social, nu 

este desfăcut de operaţiunile făcute de societate. Asociatul 

şi-a luat îndatorirea de a îi garant pentru toate obligaţiunile 

societăţii. 

Dar excluderea mai însemnează şi o micşorare de capi- 

tal. Când excluzi pe un asociat, înseamnă că-i restitui cota 
parte din patrimoniul social, care se micşorează şi atunci 
terţele persoane pot face opoziţie, cum am văzut, în termen 

de 5 luni dela publicaţiune. Opoziția tăcută în termen sus- 

"pendă efectele deciziunii şi judecata poate, în urma inter- 

venţiunii terţiului, să anuleze excluderea.



CAPITOLUL III 

Societate în comandită simplă. 

$ 31, Principii generale 

170. Origina. — Societatea în comandită îşi trage origine 

dela un contract ce se încheia în evul mediu în comerțul 

maritim. Ace! contract purta numele de commenda, care 

venea dela accomendare, care înseamnă a_ se încredinţă 

cuiva. Prin contractul de commenda o persoană participă 

la operaţiunile izolate ale unui negustor pe mare, dându-i 

o sumă de bani sau anumite bunuri, cari intrau în patri- 

moniul acelui navigator şi în schimb commendator, acela care 

dădea bunu! lui tractor, primea beneficiile specificate în. 

contractul de commenda. Mai târziu acest contract de com- 

menda a trecut dela comerţul pe mare la comerţul pe uscat 

şi s'a desvoltat, devenind în sec. XIV o adevărată societate. 

El a încetat de a fi un contract referitor la operaţiuni izo- 

late. Contractanţii au creiat o entitate cu un patrimoniu, 

distinct de patrimoniul lor. Commenda din sec. XIV începe 

să aibă un patrimoniu distinct. Aşă sa ajuns dela com- 

menda din raporturile maritime, la societatea în coman- 

dită de astăzi din comerţul terestru. 

171. Caracteristicile societăţii în comandită. —  Socie- 

tatea în comandită este societatea aceea, în care sunt două.
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„Categorii de asociaţi: comanditaţi şi comanditari. Coman- 
ditaţii se obligă întocmai ca asociaţii în nume colectiv, adică 
răspund personal, nemărginit şi solidar pentru toate înda- 
toririle societăţii; iar comanditarii răspund numai cu aportul 
promis în societate. 

Societatea în comandită se aseamănă cu societatea în 
nume colectiv prin aceea că avem cel puţin unul din aso- 
ciaţi, care răspunde nemărginit şi solidar pentru dato- 
riile societăţii; dar se deosibeşte de societatea în nume 
colectiv, de oarece pe lângă asociatul sau asociaţii coman- 
ditaţi mai sunt şi alţii, omanditari, cari răspund numai 
£u aportul lor în societate. Dacă un comanditar a promis 
100.000 lei, răspunde cu această sumă; pe când dacă un 
comanditat a promis 100.000 lei, răspunde nu numai cu 
100.000, dar şi cu întreaga lui avere, pentru datoriile so- 
cietăţii, întocmai ca asociaţii în nume colectiv. 

Societatea în comandită serveşte celor cari au capita- 
luri şi cari voesc să le pună în întreprinderi, fără să rişte 
o răspundere nemărginită. Aceştia furnizează capitaluri per- 
soanelor cu iniţiativă şi pricepuţi, dar lipsiţi de bani. 
Furnizorii de capitaluri se încred deci în opera comandi- 
taţilor — de unde şi numele societăţii de comandită. 

La societatea în comandită simplă se aplică normele 
dela societăţile în nume colectiv, precum şi alte dispozi- 
țiuni cu privire la asociaţii comanditari. 

172. Firma. — Societatea în comandită are o firmă 
sccială, adică comerţul ei se exercită sub numele uneia sau 
mai multor persoane din societate. Dar la acest fel de socie- 
tate avem de observat că firma socială nu poate cuprinde 
decât nurele unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. 
Firma cuprinde numele tuturor comânditaților sau numai al 
unuia, cu o adăogire din care să rezulte că este :vorba 
de societate în comandită simplă. 

Numele asociatului comanditar nu poate figură în firma 
socială, sub sancţiunea răspunderii nemărginite a coman- 
ditarului, care a lăsat să i se treacă numele în firmă.
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1175. Cum se constituie societatea în com. simplă? — 

Exact ca şi societatea în nume colectiv. Tot ce am spus acolo, 

se aplică şi aci: act scris (nu-i necesar act autentic), nece- 
sitatea ordonanţei din partea preşedintelui tribunalului, care 

să ordone transcrierea, afişarea şi publicarea, etc. Aceleaşi 

consecințe alc nerespectării formelor de constituire şi de 

publicitate. 

174. Administrarea. — In ce priveşte administrarea, 

în afară de principiile arătate la societăţile în nume co- 

lectiv, avem art._118_c. com., care prevede, că numai co- 
manditaţii. pot îi administratori. Prin urmare, nu pot fi 

administratori terţe persoane, şi nici comanditarii. Dacă un 

comanditar (asociat care răspunde ASmărginit), consimte 
“să fie trecut în firmă socială, el încetează de a mai răs- 
punde mărginit; va răspunde nemărginit întocmai ca şi 
un  comanditat. Deasemenea, un comanditar, care ar fi 
administrator, încetează de a mai răspunde mărginit şi 

devine comanditat. Mai mult, dacă un comanditar, fără să 
fie aduinistrator, încheie operaţiuni izolate pentru socie- 
tate, prin aceasta el răspunde nemărginit, cu întreaga lui 

avere, peniru toate obligaţiunile născute din operaţiunea pe 

care ar fi încheiat-o. Legiuitorul vrea să excludă cu de- 

“săvârşire pe commanditari dela reprezentarea societăţei. 

1) Dar, deşi legea prevede că comanditarii mau nici 

o atribuţiune administrativă, totuşi ea precizează şi spune 

că comarditarii pot să dea avize şi consilii, pot să facă 

actele de control şi “supraveghere a administraţiunii. „Ă- 

vize şi consilii” nu însemnează însă încheiere de acte. 

2% „Asociaţii comanditari au dreptul să numească sau 

să revoace pe administratori, în cazurile prevăzute de 

“lege. Ei “participă “a numirea administratorilor când este 
vacanţă (demisiune, moarte, incapacitate, etc). Atunci co- 

manditarii colaborează cu ceilalţi asociaţi şi numesc noui 

administratori. | 

5) Comanditarii au. dreptul. să autorizeze pe administra-
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tori să facă unele acte pe cari, potrivit contractului de socie- 
“tate, nu le-ar putea tace administratorii fără consimţământul 
tuturor asociaţilor. In acest caz este nevoie ca toţi aso- 

ciaţii să-şi dea avizul şi chiar asociaţii comanditaţi. 

Acestea sunt cele 3 cazuri în cari asociaţii comanditari 
sunt chemaţi, împreună cu comanditaţii, să-şi exprime voinţa 
cu privire la administrarea societăţii. 

$ 32. Asociaţii față de societate şi faţă de terți. 

179. Indatcriri. — Asociaţii comanditaţi au aceleaşi 
îndatoriri şi drepturi ca şi asociaţii în nume colectiv. Aso- 
ciaţilor comanditari nu li se aplică normele în contra- 
zicere cu răspunderea lor limitată şi cu neamestecul lor în 
administrare. Aşă, nu se aplică comanditarilor art. 112 şi 
115, cari însă se aplică comanditaţilor. 

176. Răspunderea. — Asociaţii comanditari, potrivit 
art. 117, răspund numai cu suma de bani sau cu bunul 
adus în societate. Dar dacă ei mau făcut aportul promis, 
rămân răspunzători nu numai față de societate, ci şi de 
terțele persoane, cari tratează cu societatea. Creditorii so- 
cietăţii pot urmări pe asociaţii comanditari, cari nu au făcut 
vărsământul promis. 

Aportul promis în societate face parte din patrimoniul 
societăţii şi creditorii au înhdrituirea să urmărească pe co- 
manditari, dar nu pentru mai mult decât s'au obligat că 
vor aduce în societate. 

_Legea prevede 2 cazuri când comanditarii au o răs- _ 
pundere solidară şi nemărginită, întocmai ca şi comanditaţii: 

Iy In c In cazul când numele unui asociat comanditar îigu- 
rează — cu voia acestuia — în firma. socială. Legea pre- 
vede că firma societăților în comandită nu se poate com- 
pune decât din numele asociaţilor comanditaţi. Cine vede 
numele unei persoane scris în firma unei societăți în co- 
mandită, ştie că acea persoană este răspunzătoare nemăr-
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ginit. De îndată ce i sar toleră unei persoane, care -nu 
răspunde nemărginit, să aibă numele în firmă, acest fapt: 
ar putea produce o daună terţilor, cari ar contractă cu 

societatea şi pentru a preîntâmpina dăunarea celor de al 

treilea, legea prevede sancţiunea severă a pierderii benă- 
ficiului răspunderii mărginite. . 

Hceastă sancţiune operează numai în raporturile dintre 

creditorii societăţii şi dintre asociaţi. Intre asociaţi şi: so- 

cietate, între asociat şi ceilalți asociați se aplică, litera 

contractului de societate sau a convenţiunii speciale exis- 

tente. Asociaţii comanditari, cari au tolerat ca să figureze 

numele lor în firmă, răspund nemărginit numai faţă de: 

terţi, pentrucă aceşiia s'au încrezut, că acea persoană este 

nelimitat răspunzătoare. Dar raţiunea răspunderii nemăr- 
ginite nu mai există, când este vorba de raporturile între 

asociaţi. Intre aceştia există contractul de societate, care 

stabileşte cine răspunde nemărginit şi cine răspunde măr- 
ginit. 

Comanditarii, cari au tolerat ca numele lor să fie în 
firma socială, trebuesc să plătească pe creditori peste mizele: 
lor sociale; pentru plusul ce l-ar plăti peste aceste mize, 

comanditarii au dreptul să se întoarcă contra societăţii şi 

să ceară să fie despăgubiţi de ceeace au plătit mai mult. 
2) Hl doilea caz, când asociatul comanditar răspunde 
  

nenărginit, este atunci când el se amestecă în administraţie. 
mmm mame career ee pe ma ua Sie este 

Despre acest caz am vorbit mai sus la n. 174. 

177. Comanditarii și dreptul la împărțirea beneficiilor. — 

In legătură cu obligaţiunea ce o are asociatul comanditar, 
care consistă în a suporta riscurile societăţii numai până 

la concurenţa mizei promise, legiuitorul, prin art. 117, 
garantează pe terţele persoane, cari contractează cu socie- 

tatea, că patrimoniul social nu va îi diminuat prin distri- 

buţia anuală de beneficii sau de interese, atunci când so-- 
cietatea nu este în câştig, ci în pierdere. Ştim, că la sfâr-: 

şitul fiecărui an se face un inventar şi se încheie un bilanţ..
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Din bilanţ, se poate vedea, dacă societatea în anul acela 
este în câştig sau în pierdere. Ei bine, am văzut că aso- 
ciaţii, prin întovărăşirea lor, urmăresc un scop lucrativ, 
un câştig, care trebue împărţit între ei. Dar spuneam că 

! Hu există o dispoziţiune în lege, care să prevadă că în 
| fiecare an să se împartă beneficii la societăţile 
„de persoane. Uzul este, ca în contractul de societate să se 
prevadă, când să se împartă în mod provizoriu beneficiile, 
decarece adevăratele beneficii ale societăţii nu se poi cu- 
noaşte decât la lichidarea ei şi asociaţii nu fac decât să 
sconieze acele beneficii. 

Asociaţii comanditari nu pot să fie siliţi să restitue 
dividendele ce au primit, — dividdent însemnează porţiu- 
“nea din beneficii, ce se distribuie fiecărui asociat — precum 
şi părţile de interes (se poate stipulă în contractul de so- 
cietate ca un comanditar să perceapă în fiecare an un 
proceni, pentru capitalul adus în societate), dacă le-a per- 
ceput de bună credinţă şi conform bilanţurilor regulat fă- 
cute, din cari rezultau acele beneficii. 

Asociaţii comanditari nu sunt administratori; admi- 
nisiratorii sunt comanditaţii. Aceştia din urmă întocmesc 
inventarul şi bilanţul. Şi se poate întâmpla, ca ei, în scop 
de a înşela buna credință a creditorilor şi chiar a celor- 
lalţi asociaţi, să exagereze activul societăţii şi să arate 
ur câştig, când în realitate societatea se află în pagubă. 
Legiuitorul, ţinând seamă că comanditarii nu sunt admi- 
nistratori, prevede că ei sunt scutiţi dela restituirea părţilor 
de interes şi a dividendelor, ori de câte ori le-a perceput, de 
bună credință şi conform bilanţurilor regulat făcute, din 
cari rezultau aceste beneficii. Deci buna credinţă a coman- 
ditarilor îi salvează dela restituirea dividendelor şi păr- 
ților de interes. 

Ce se întâmplă când o societate a avut pierderi într'un 
an, bunăoară de un sfert din capital? După cele ce reies 
din art. 117, al. 2 şi 3, nu se împart 'nici dividende, nici 
părţi de interes. Să presupunem însă că în anul următor,
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sccietatea are un câştig, dar care nu este suficient de a 
acoperi pagubele anului precedent; ei bine, nici atunci nu 
se înnpart dividende. Dacă în anul al treilea sunt beneficii, 
aşa ca să acopere pierderile complecte, atunci numai socie- 
tatea împarte dividende asociaţilor comanditari. 

Prin urmare, deîndată ce societatea a pierdut din capi- 
talul social, în anul următor, chiar dacă rezultă beneficii, 
până ce beneficiile nu sunt de aşa natură, încât să acopere 
golul şi se reintegreze capitalul, beneficii nu se împart. 

Ar îi de notat o deosebire de redactare în art. 117, 
în ce priveşte al. 2 şi 3. Din aliniatul al doilea al art. 
117 rezultă, că atunci când societatea are o pierdere, co- 
manditarii sunt îndatoraţi, dacă au perceput cu rea cre- 
dinţă, să restituie atât dividende, cât şi părţile die interes. 
Prin urmare, când societatea are pierdere, anul acela nu 
se pot distribui nici dividende şi nici părţi die interes. Dacă 
este vorba de pierderi, pe cari societatea să le fi suferit în 
anii precedenţi, legea interzice distribuirea de divițiende, 
dar nu spune nimic în ce priveşte părţile de interes. Dacă 
în ccntractul de societate s'a stipulat pentru comanditari 
părţi de interes, bunăoară un procent 90 pentru capi- 
talul adus şi societatea a suferit pierderi în 2 ani 'consecutivi, 
dar in al treilea an are beneficiu, însă nu îndestulător, 
pentru a reintegră capitalul; în această situaţiune comandi- 
tarii au dreptul să li se distribue părţile de interes, stipu- 
late în contractul de societate? Credem că comanditarii au 
acest drept, care nu este în contrazicere cu dreptul ce-l 
au creditorii ca pierderile să fie reparate din anii urmă- 
tori. Distribuindu-se numai dobânzile (părţi de interes) 
şi reținându-se restul din beneficiu, capitalul se va reinte- 
gră, este drept într'un termen mai lung, decât dacă s'ar îi 
reţinut şi părţile de interes. Ori, nu importă termenul, în 
care se va reintegră capitalul, deoarece patrimoniul social 

nu este fix, nesusceptibil de măriri şi de micşorări. Cei 

cari contractează cu societatea se supun riscurilor între- 

prinderii şi cunosc clauzele contractului de societate. Ei nu
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se pot plânge de micşorarea capitalului, decât în caz 

de fraudă. 

Ş 33. Escluderea asociaţilor 

178. Trimitere la societățile în nume colectiv. — Codul 

de comerţ tratează excluderea deodată atât la societăţile 

în nume colectiv câţ şi la cele în comandită simplă. La 

ambele feluri de societăţi, asociaţii se exclud: când 

puşi în întârziere nu plătesc ceeace s'au obligat să pună 

în societate; când asociaţii administratori abuzează de sem- 

nătura socială, sau comit fraude, ori se absentează, deşi 

sunt somaţi să vină pentru a administră; când asociatul 

cu răspundere nemărginită se amestecă în administraţie, 

deşi un altul e administrator, ori contravine dispoziţiu- 

nilor art. 110 şi 112 c. com., sau în sfârşit este de- 

clarat în faliment, interzis sau pus sub consiliu judiciar. 

Despre aceste cazuri de excludere ne-am ocupat la 

timp, când am tratat excluderea la societăţile în nume 

colectiv. 

179. Excluderea comanditari'or. —  Comanditarii nu 

sunt excluşi dacă fac pe cont propriu sau pe contul altor 

persoane comerţ de acelaş îel cu societatea sau îac parte 

cu răspundere nemărginită în altă societate, având acelaş 

obiect, deoarece ei sunt străini de administrare; nu-şi pun 

activitatea în societate: sunt furnizori de capitaluri, păs- 

trându-şi libertatea de acţiune. 

De asemenea comanditarii declaraţi în faliment, inter- 

dicţie, ori puşi sub consiliu judiciar nu se exclud din 

societate, deoarece aceste evenimente nu atrag dizolvarea 

societăţii, care se dizolvă numai prin declararea în îali- 

ment, punerea sub interdicţie sau consiliu judiciar a aso- 

ciaților remărginit răspunzători (comanditaţi). 

Codul de comerţ, în art. 188, stabileşte 2 cazuri de ex- 

cludere speciale ale comanditarilor.
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4 Ascciatul —c comanditar, care se amestecă în admi- 

nistfaţic;  contrăriu ” prohiBiţiunii cuprinsă în art. 118 c. 

com., răspunde solidar şi nemărginit faţă de cei de al 

treilea, întocmai ca şi comanditaţii. Dar în afară de această 

sancţiune, ceilalţi asociaţi pot să ceară excluderea contra- 

venientului. 

2 ișociatul comanditar poate îi exclus, atunci când s'a 

obligat prin contractul de societate, să aducă în : societaie un___ 

bun cert şi determinat, care a pierit înainte de a-l predă, 

sau chiar de va fi pierit după predare, dacă asociatul îşi 

rezervase proprietatea. 

In caz de pierdere, asociatul nu mai contribue cu nimic 

la formarea patrimoniului social şi pentruca el să nu 

fie doar o sarcină pentru societate, legea acordă calea ex- 

cluderii. Dacă bunul a pierit după predare şi se trecuse 

proprietatea lui către societate, codul comercial face apli- 

caţiuriea principiului: res perit domino; riscul priveşte pe 

societate, şi ea nu poate cere excluderea. Din potrivă, 

dacă asociatul şi-a rezervat proprietatea şi adusese în 

societate numai folosinţa, ceilalți asociaţi pot cere ex- 

cluderea: asociatul nu mai contribue cu nimic la patrimo- / 
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CAPITOLUL IV 

Despre societăţile anonime 
  

pa 

$ 34. Despre constituirea societăţilor anonime. 

180. Ce întelevem prin societate anonimă. — Codul co- 

mercial în art. 77 arată că o societate este anonimă, atunci 

când „obligaţiunile sociale sunt mărginit garantate numai 

„până la concurenţa unui capital determinat şi. de “care fie- 

icare asociat nu răspunde decât numai cu sumele, ce s'a 

obligat a pune în societate sau cu valoarea. acţiunilor sale”. 

De unde rezultă că la societăţile anonime_toţi asociaţii 

sunt limitat responsabili pentru « datoriile societăţii: la sumele 

ce s'au obligat să aducă în societate. 

Societăţile anonime sunt, “după “codul nostru de comerţ, 

de două feluri: societăţi pe acţiuni şi societăţi pe cote. La 

„societăţile pe acţiuni £ apitalul este împărţit în fracțiuni 

de o egală valoare şi. reprezentat prin titluri de credit 

circulabile (acţiunile) ; la societăţile pe cote, capitalul este 

fracţionat în părţi de valori inegale şi nereprezentat prin 

titluri circulabile. Și unele şi altele sunt caracterizate prin 

răspunderea mărginită a tuturor asociaţilor la mizele lor 

sociale. 
Deşi legea prevede societăţi anonime pe coie, ele nu s'au 

încetățenit şi practica nu le cunoaşte; în realitate, socie- 

tățile anonime sunt numai pe acţiuni. Acestea au reuşit să 
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adune capitaluri imense, necesare marilor întreprinderi ale 
econoniiei moderne. 

Forţa atractivă a societăţilor pe acţiuni stă atât în 
răspunderea limitată, cât şi în putinţa asociaţilor de a se 
desiace de societate vânzând acţiunile, ce posedă. 

Nu insist asupra rolului social şi economic al acestor 
sccietăţi, pentrucă aş repetă lucruri prea cunoscute. Pe 
noi ne interesează organizarea juridică. | 

Vom trată despre societăţile pe acţiuni urmând sistemul 
ce l-am adoptat şi pentru celelalte societăţi. 

181. Cari sunt formele pentru constituirea societăților 
pe acțiuni? — Vom cercetă mai îutâi contractul de so- 
cietate şi publicitatea lui, aşa după cum am făcut la socie- 
tăţile în nume colectiv şi la societăţile în comandită, pentru 
ca apoi să vedem technica de constituire a societăților pe 
acţiuni. 

182. Despre contractul de societate. — Contractul de 
societate la societăţile pe acţiuni se formează prin act 
scris, dar de data aceasta legiuitorul cere un act auten- 
tic, nu se mai mulţumeşte ca la celelalte societăţi cu un 
aci sub semnătură privată. Legea mai cere minimum 7 
peisoane care să ia parte la semnarea acestui act con- 
stitutiv. 

Contractul! de societate la societăţile pe acţiuni îndeobşte ra 
se împarte în două: în actul constitutiv şi în statute. Țările 
germanice nu cunosc această deosebire între actul consti- 
tutiv şi statute; ele au numai statuie „Safzungen”. 

Actul constitutiv este actul probator care atestă că 
mai multe persoane au convenit la constituirea societăţii, 
identificându-se societatea prin capital, obiect; sediu, denu> mire şi specificându-se, că societatea se va orândiui potrivit 
staiutelor . anexate. 

Din punct de vedere juridic, stat tele fac parte inte- 
grantă din contractul de societate.



$ 314. Societăţile anonime. Constituirea lor. 927 
  

Ce trebue să cuprindă actul constitutiv şi ce trebue 

să cuprindă statutele? Legea nu spune. Legea se preo- 

cupă laolaltă de actul constitutiv şi de statute, prevăzând că 

actul constitutiv şi statutele trebuesc să cuprindă: 

1) Denumirea şi sediul societăţii, ale _stabilimentelor 
şi reprezentanţele sale. Societatea în comandită şi cea în 

nume colectiv au firmă socială, în care se cuprinde numele 

asociaţilor. La societăţile anonime, asociaţii toţi răspund - 

numai cu miza socială, nu există asociat care să răspundă 

nemărginit, din cauza aceasta societatea anonimă nu se 

poate folosi de cât de o denumire, care se raportă sau nu 

la obiectul societăţii, de ex. „Creditul românesc”, „Petrolul 

românesc” s. a.; denumirea nu poate cuprinde numele vre- 

unui ascciat. o 
Obiectul „Societăţii, adică felul şi natura afacerilor, 

cari constituesc "obiectul societăţii. O societate anonimă 

nu poate trăi decât pentru anume scopuri; ea nu poate 

săvârşi orice operaţiuni; are o viaţă limitată: la: anumite 
operaţiuni. Ori, legea impune ca în contractul de societate 
să se prevadă felul operaţiunilor ce constituesc obiectul 

social. Adihinistratorii nu pot face alte operaţiuni, decât 

acelea cari tormează obiectul social. 

Suma capitalului subscris şi a celui vărsat. Socie- 

iateal anonin:ă, ca orice societate, are un capital social, 

care trebue subscris în intregime. O societate cu 1 milion capi- 

tal, de ex., nu se poate constitui, dacă s'a subscris numai 

700.000. Dar se poate să se subscrie întreg capitalul, dar 

să se verse numai jumătate. Legea prevede că minimum 

300% din capital trebue vărsat „ca să se poată constitui 

societatea. Ei bine, legea în art. 90 n. 3, arată că în 

actul constitutiv sau în statute trebue arătat capitalul, care 

este subscris şi cât anume din capitalul! subscris a fcst 

vărsat. 

4) Numele, pronumele şi domiciliul asociaţilor, sau 

numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, cu arătarea dacă 

sunt nominative sau la purtător; dacă acţiunile nominative 
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pot fi convertite în acţiuni la purtător şi vice-versa; sca- 

denţa şi sumele vărsămintelor ce au să facă asociaţii 

Numărul şi valoarea acţiunilor pot înlocui numele şi 

pronumele asociaţilor la constituirile prin subscripţie pu- 

blică, când contractul de societate se redactează de adiu- 

narea generală. 

5) Valoarea creanţelor sau altor bunuri aduse în so- 

cietate, după cum am văzut şi la celelalte societăţi. Se va 

evaluă aportul adus în societate de fiecare asociat, sau 

se va lăsă a se aplică dispoziţiile din dreptul comun, în 

caz când nu s'a făcut evaluarea (art. 82 c. com.). 
6) Modul cum trebue întocmit bilanţul şi cum să se 

împartă beneficiile. Aceasta nu este o cerinţă indispensa- 

bilă. Dacă nu se fac aceste arătări, se vor aplică dispoziţiile 

din dreptul comun. 
7y Drepturile rezervate de către fondatori. Aceste drep- 

turi nu pot constă decât dintr'o tantiemă din beneficiile nete 

ale societăţii şi plata lor nu poate avea loc înaintea apro- 

bării bilanţului. 

8) Numărui administratorilor, drepturile lor, cu ară- 

tarea care din administratori reprezintă societatea. 

9) Numărul cenzorilor, adică al persoanelor, cari con- 

trolează administraţiunea. 

10) Puterile adunării generale, condiţiunile pentru vali- 

ditatea deliberaţiunilor sale şi pentru exerciţiul dreptului 

de vot, dacă s'a înţeles a se derogă la dispoziţiunile art. 

158, 159 şi 160 c. com. 

11) Epoca în care începe şi epoca în care se termină 

societatea, întocmai cum am văzut, că se întâmplă şi la 

celeialte societăţi. Ă 

12). Arătarea documentelor conţinând subscripţia aso- 

ciaţilor şi a probelor de depunerea primului vărsământ în 
modul prescris de art. 134, adică arătarea recipisei insti- 

tuțiunii (Casa de depuneri şi consemnaţiuni, Administraţia 

financiară, Banca Naţională), din care rezultă, că asociaţii
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şi-au îndeplinit obligaţiunea de a îace vărsământul de 

minimum 3000. 

183. Autorizarea Tribunalului. — In privinţa consti- 

tuirii societăților anonime, în vremurile trecute era nevoie de 

o autorizare dată de guvern. Mai târziu s'a renunţat la 
sistemul acesta de concesionare; iar sistemul admis în ge- 

neral şi admis în special de codul român, este un sistem 

de libertate supusă unor norme, unor condițiuni; sistemul 

nostru se mai numeşte şi sistem normativ. 

După sistemul codului nostru, pentru a se constitui legal 
o societate anonimă, este nevo2 de o examinare. re din partea 

Tribunalului, care să vadă dacă normele — de unde nu- 
mele de sistem normativ — prevăzute în lege pentru con- 
stituire au fost respectate. Ne vom ocupă mai în urmă (vezi 
n. 193) de acordarea autorizării din partea tribunalului. 

184. Publicitate, —— In termen de 19 zile dela „data 

când a rămas. definitivă autorizarea de funcţionare “dată 

“ societăţii de către Tribunal, actul constitutiv şi statutele se vor 
depune de către administratori la grefa. Tribunalului comercial 

  

  

în în circumpscripţiunea căruia este stabilit sediul şocietăţii. Tri 

bunaiul, după ce ia concluziuaile procurorului, dă un “jurnal 

în camera de consiliu, ordonând transcrierea, afişarea şi 

publicarea actului constitutiv şi a statutelor societăţii. 

_Lranscrierea şi afişarea actului constitutiv şi a statu- 

telor se va face caşi la societăţile în comandită simplă şi 

cele în nume colectiv, (transcrierea în registrul de socie- 
tăţi; afişarea: în sala tribunalului, primăriei, bursei celei 

măi apropiate), cu observaţia că actul constitutiv şi statu- 
tele la societăţile pe acţiuni se transcriu şi se afişează în 

întregime, iar nu în extract. 

Infine, în termen de o lună dela data jurnalului tribu- 

nalului pentru transcriere, afişare şi publicare, tot prin stă- 

ruinţa administratorilor, actul constitutiv şi statutele se vor 

țurilor “judiciare a a locului unde societatea îşi are sediul. Până 
ema ai a ae ei on pecetea istet a eh aa 

a
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nu se vor îndeplini toate aceste formalităţi, societatea nuw 

este regulat constituită. 

185. Societatea neregulat constituită. — Ce etecte pro- 

duce neregularitatea în constituire? La societăţile în nume 

colectiv şi în comandită simplă, fiecare asociat are dreptul 

să ceară dizolvarea societăţii. La societăţile anonime, dacă 

au trecut 3 lumi dela data când contractul trebuia depus 

spre a fi transcris, afişat şi publicat, şi această depunere 

nu s'a făcut, fiecare acţionar are dreptul să ceară să îie 

liberat de .obligaţiunea ce şi-a luat-o în privinţa sub- 

scrierii, şi să ceară restituirea sumelor ce eventual le văr- 

sase. Vasăzică la societăţile pe acţiuni, nu se poate cere 
Dot arta m ere 

dizolvarea societăți, ca la „societăţile de persoane, ci nuiăi 

cele dela ee în nume colectiv şi în comandită sim- 

plă: fondatorii, administratorii şi toţi cari lucrează în nu- 

mele societăţii neregulat constituite, îşi iau răspunderea. 

solidară şi nemărginită pentru obligaţiunile ce contrac- 

tează. 

Modificările actului constituliv şi ale statutelor se 

transcriu, se afişează şi se publică, în urma unui jurnal 

al tribunalului, dat tot după ce se iau conciuziunile pro- 

curorului. 
Celelalte principii, referitoare la modificările contrac- 

tului de societate, arătate când am tratat despre societă- 
ţile în nume colectiv, îşi găsesc aplicaţiunea şi la socie- 

tăţile anonime. 

Constituirea succesivă și constituire simultani. — 

Codul de comerţ cunoaşte 2 moduri de constituire: con- 

„stituire succesivă şi constituire simultană. Să vorbim de 

fiecare în parte. 

1) Constituirea_succesivă sau. „continuată. Legiuitorul a 
Doe ai 

socotit că o societate “pe “acţiuni se întemeiază în mod o- 

bicinuit printr'un apel făcut publicului, de către. fonda- 

tori, sau promotori. Fondatorii, însă, de obicei recurg la 

cea de a doua formă, la constituirea simultană, pentru a
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scăpă de răspunderile prevăzute în codul comercial pen- 

tru constituirea continuată. 

Sunt fondatori, acei cari iau iniţiativa constituirii unei! 

societăţi pe acţiuni, cari îşi pun riumele lor, pentru a atrage 

publicul să subscrie acţiuni. 

Fondatorii au răspundere fată de publicul subscriitor, 
câi şi faţă de terţele. persoane, şi eventual faţă de viitorii 

„acţionari. Această răspundere a fondatorilor este detectos 

reglementată de codul nostru comercial. În unele legi străine 

(legea engleză, codul german), această răspundere este mai 

chibzuit determinată. 

Codul nostru de comerţ se ocupă cu răspunderea fon- 
datorilor la societăţile pe acţiuni în 3 articole: 98, 127 

şi 140. 

In ari. 98 legiuitorul prevede, după cum am arătat mai 

sus, că fondatorii, împreună cu administratorii şi cei cari 
lucrează în numele societăţii sunt ţinuţi solidar răspun- 

zători pentru toate obligaţiunile ce contractează înainte 
de regulata constituire a societăţii. 

Al doilea articol, 127, prevede că: 
Fondatorii sunt _ responsabili solidar şi fără limită 272 
  

de _obligaţiunile ce contractează pentru, constituirea. So- 

cietăţii, cu drept. de recurs în_contra acesteia, de va îi caz. 

„Ei iau asupră-le consecințele acielor şi cheltuelile 

necesare coastituirii societăţii, şi dacă aceasta, din orice 

cauză ar fi, nu se poate constitui, fondatorii nu pot recurge 

contra subscriptorilor acţiunilor”. 
Cu alte cuvinte, fondatorii, pentru constituirea socie- . 

tăţii, intră în raporturi juridice cu terțele persoane. Ei 

încep să facă operaţiunile necesare constituirii, îşi iau 

anumite obligaţiuni şi legea prevede, că pentru toate obli- 
gatiunile contractate în interesul viitoarei societăţi, fonda- 

torii răspund personal şi solidar; însă fondatorii, după ce 

societatea s'a constituit, au recurs contra societăţii, spre a 

li se restitui sumele ce le-au plătit în interesul ei. 

Al treilea articol. Fondatorii, lucrând în vederea consti- 

tuirii unei societăţi, pot încheia operaţiuni, cari vor îi utile
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societății, dar cari să nu fie necesare constituirii. Bunăoară, 
fondatorii cumpără un imobil util în viitor societății. A- 
ceastă operaţiune nu este necesară pentru constituire. Ei bine, 
pentru această operațiune, care nu este strict necesară pentru 
constituirea societăţii, fondatorii n'au recurs contra societăţii, 
decât cum spune art. 140, dacă această operaţiune a fost 
aprobată de adunarea generală constituantă. 

Fondatorii pot recurge, pentru operaţiunile necesare 
constituirii, contra societăţii, dar obligaţiunile contractate 
de ei subsistă, chiar dacă societatea nu se constituie. Fon- 
datorii nu pot cere restituirea  cheltuelilor pentru 
constituire dela  subscriitorii acţiunilor. Dacă  so- 
cietatea nu se constituie, subscriitorii au dreptul să ceară 
restituirea sumelor vărsate, jar fondatorii nu le poi pre- 
tinde sumele debursate în vederea constituirii. 

Dispoziţiunile acestor 3 articole sunt cu totul insu- 
ficiente pentru a garantă pe acţionari. In alte legi, în 
cea engleză, de exemplu, fie că societatea se constituie 
simultan, fie prin subscripţie publică, fondatorii emit un. 
prospect, un program amănunţit, în care între altele se 
evaluiază aporturile făcute altfel decât în numerar. Fon- 
datorii şi primii administratori, în societăţile engleze şi 
chiar în cele germane, răspund în mod solidar de orice inexac- 
titate şi orice omisiune din acest program. Prin urmare, 
dacă se prevede aducerea ca aport în societate cutare fa- 
brică, fondatorii răspund solidar, cu întreaga lor avere, 
dacă este inexactă evaluarea, lucru care nu se întâmplă 
la noi. | 

Cari sunt  atribuţiunile fondatorilor, în vederea 
constituirii societăţii? Fondatorii trebue să  întoc- 
mească un prospect, care este adresat publicului. In al 
doilea rând ei adună subscrieri de acţiuni. In al treilea 
rând ei adună nu numai subscrieri de acţiuni, dar îngrijesc 
ca vărsămintele prevăzute în prospect sau, dacă nu sa 
prevăzut, cel puţin 300% din suma subscrisă, să fie de- 
puse, aşa cum prevede legea. In urmă, fondatorii convoacă 
adunarea generală constituantă, care să delibereze şi să
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redacteze contractul. Infine, fondatorii trebue să fie dili- 
genţi: să se obţină autorizarea tribunalului, să se transcrie, 
să se afişeze şi să publice actul constitutiv şi statutele. 

Să vedem în ce consistă fiecare din aceste atribuţiuni. 

187._Prospectul. — Spuneam că fondatorii întocmesc 
un prospect, în care se arată, care este scopul societăţii; ce __ 

capital va avea; cari vor fi clauzele principale ale actului 
constițutiv şi ale “statutelor; ce foloase anume îşi rezervă 

fondațorii ; persoana care va prezidă adunarea constitu- 

antă. Acest prospect. trebue să fie semnat de către fonda- 
tori şi depus înainte de „publicarea ui Ta la grefa tribunalului 

cre 

de comerț, în jurisdicțiunea căruia, se va stabili sediul s0- _ 

cietăţii. Semnăturile fondatorilor, pe acest prospeci, care 

se depune la tribunal, trebue să fie autentice. 

Legea mai prevede, dar în mod facultativ, că fonda- 

torii mai pot prevedea în prosoeci şi un alt termen, decât 

acela stabilit în art. 99 pentru stingerea obligaţiunii sub- 

scriitorilor. Am văzut că subscriitorii sunt liberaţi dacă 

a trecut termenul de 3 luni, de când trebuia depus actul 

constitutiv la tribunal, fără să se fi făcut această depu- 

nere. Ei bine se poate stabili în prospect un termen mai 

lwug sau mai scurt de 3 luni. 

Hm arătat, că în prospect se vor prevede ce anume 

beneficii. speciale sunt rezervate fondatorilor în viitoarea 

societate şi în ce consistă aceste beneficii. La noi 

aceste drepturi speciale nu pot constă, decât dinir'o tan- 

tiemă din beneficiile nete ale societăţii, dar aceste _tantieme 
nu se pol percepe, decât după ce adunarea generală a a- 

probat bilanţul anual. In fine, drepturile rezervate îon- 
datorilor, mai trebuesc să figureze şi în contractul de so- 

cietate, după ce vor fi fost aprobate de către adunarea ge- 

nerală constituantă. 

188. Subscrierea acțiunilor. — Publicul, cunoscând pros- 

pectul şi persoanele fondatoare, poate să subscrie acţiuni. 

Subscrierea acţiunilor, spune legea, se face în josul pros- 

Ta ta 
tt 

orz:
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pectului sau în josul proectului de statute. Prospectele se 

distribue, bunăoară, la bănci; bâncite anunţă clienţii, clienţii 

vin şi subscriu în josul unui prospect. Fiecare subscripțiune,. 

spune legea, trebue să cuprindă: numele, pronumele sau 

firma comercială și domiciliul subscriitorului; numărul ac- 

ţiunilor subscrise, exprimat în litere; data subscrierii; de- 

claraţia, că subscriitorul a luat cunoştinţă de prospect sau 

de proectul de statute şi că îl acceptă. Aceste subscrieri 

formează baza viitorului contract de societate. 
Fondatorii, prin emiterea prospectelor, fac o ofertă 

publicului şi această ofertă, această declaraţie de voinţă 

către public va îi acceptată în întregime sau va fi res- 
pinsă în întregime. Cei din public pot să accepte şi să 

semneze, sau să nu accepte şi să nu semneze. 

Subscriitori fac deci un act de adeziune. 
Dar subscrierea de acţiuni se face nu numai în josul 

unui prospect sau în josul proectului de statut. subscrierea. 

se poate face si prin scrisoare adresată fondatorilor. cu 

condiţiunea, ca scrisoarea să aibă cuprinsul unei subscrip- 

țiuni, adică subscriitorul să facă aceleaşi declaraţiuni ca şi 

când ar subscri în josul unui prospect. Subscrierile de 

acțiuni, sub orice formă sar face, trebuesc să fie auten- 

tificate. Legea nu se mulţumeşte cu semnătura privată, 

deoarece astfel de subscrieri nu inspiră încredere şi nu se 

poate controlă, dacă într'adevăr s'a subscris întreg capitalul. 

Nu putem merge mai departe cu constituirea unei so- 

cietăţi pe acţiuni, decât după ce, fie prin semnături pe 

prospect, fie prin scrisori, sa ajuns la subscrierea inte- 

grală a capitalului arătat în prospect. 

189. Facerea vărsămintelor. — Nu este destul sub- 

scrierea capitalului în întregime, mai trebue ca fiecare 

acţionar să verse în numerar cel puţin trei zecimi din 

valoarea acţiunilor subscrise. Prospectul poate derogă dela 

'dispoziţiunile legii, prevăzând vărsăminte mai mari sau 

chiar actitarea integrală a acţiunilor. Se poate să se pre-
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vadă, cum spune legea, să se facă numai _Vărsământul 
de „500. dir, valoarea acţiunilor subscrise; dar se poate stabili ca fiecare acţionar să achite întreaga valoare a ac- 
țiunilor. | 

Periiru acţiunile reprezentând aportul în altfel decât 
în numerar, vărsământul celor trei zecimi nu este cerut. 

In orice caz acţiunile nu pot fi emise pe o sumă mai 
mică decât valoarea lor nominală. 

După ce capitalul a fost subscris, fondatorii trebuesc 
să înştiințeze pe subscriitori prin Monitorul Oficial şi pri 
oaia anunţurilor judiciare a locului unde societatea îşi va 
avea sediul, să facă vărsământul legiuit într'un termen 
ce se va fixă prin chiar această înştiinţare. 

Dacă cu toată această înştiinţare, unii subscriitori nu 
sunt următori şi nu fac vărsământul, fondatorii pot sau 
să-i socotească liberaţi şi să îngrijească ca alte persoane 
să subscrie capitalul rămas nesubscris, sau să-i silească 
să tacă vărsământul, deoarece ei s'au obligat, când au 
subscris prospectul. In orice caz, fondatorii nu pot proceda 
mai departe în constituirea societăţii, mai înainte ca să 
se îi efectuat de fiecare acţionar cel puţin trei zecimi din 
valoarea aţiunitor, dacă prin prospect, nu s'a fixat un cuan- 
tum mai rare. | 

Vărsămintele nu se pot consemnă decât la Casa de de- 
puneri şi consemnaţiuni, la administraţiile financiare, la Banca 
Naţională sau sucursalele acesteia. Sumele sunt imobilizate 
şi nu le pot ridica nici fondatorii, nici acţionarii. Sub- 
scriitorii le pot ridică, numai după ce vor fi fost liberaţi 
judecătoreşte de obligaţiunile ce şi le-au luat prin trecerea 
celor 3 luni. Vărsămintele vor îi ridicate de administratori 
sau de ir.puierniciţi speciali ai societăţii, dacă aceştia 
vor dovedi, prin certificat dela preşedintele tribunalului 
de comerţ respectiv, că s'au îndeplinit toate formalităţile 
prevăzute de lege pentru constituirea societăţii. Inarmaţi cu 
acest certificat, dat de preşedintele tribunalului, reprezen- 

tanţii societăţii se pot duce la Casa de Depuneri și Con-
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semnâţiuni, Administraţia financiară sau Banca Naţională şi 

să ceară vărsămintele efectuate. 

190. Adunarea generală constituanti. — După ce sa 

subscris întreg capitalul şi s'au efectuat vărsămintele, așa 
după cum s'a arătat mai sus, fondatorii vor convocă adu- 

narea generală în 15 zile dela expirarea termenului fixat 

prin înştiinţarea publicată în Mon. Of., pentru ca fiecare ac- 

ționar să facă vărsămintele. Această adunare generală nu 

este o întrunire de acţionari, aşa cum sunt celelalte adu- 

nări gene:ale ulterioare, după ce s'a constituit societatea. 

Aceasta este o adunare generală de subscriitori. La adu- 

narea generală obicinuită, acţionarii au uni drept de vot 

într'o anumită proporţie cu numărul de acţiuni posedate. 

La adunarea generală constituantă, fiecare acţionar are un 

drept de vot, indiferent de numărul acţiunilor subscrise. 

Subscriitorii sunt persoane cari au subscris şi cari se în- 

trunesc, pentru a redacta actul constitutiv; sunt părţile 

cari legate printr'o convenţiune cu fondatorii, se contor- 

mează convenţiunii şi se întrunesc, spre a deliberă asupra. 

unor puncte esenţiale, impuse de lege deliberării subscrii- 

torilor. Ci: toate că subscriitorii au luat cunoştinţă de pros- 
pect şi au declarat că-l cunosc şi, dacă a existat un proiect . 

de act constitutiv şi de statute, au declarat că cunosc şi 

acest proect, totuşi legea impune subscriitorilor să se în- 

trunească, pentru a discuta laolaltă şi a redaciă împreună 

actul constitutiv şi statutele. 

In dreptul comun, în materia obligaţiunilor ştim, că 

pentru a se da loc la semnarea unei convenţiuni şi pentru - 

ca convenţiunea să lege părţile, trebue ca toate părţile 

să fie prezente sau reprezentate prin procuri. Dacă la 

societăţile în comandită simplă şi în nume colectiv este 
necesar prezenţa tuturor asociaţilor, când se semnează actul 

constituiiv ; la societăţile pe acţiuni, dat fiind numărul mare 

de asociaţi ce poate fi, legiuitorul spune că nu-i nevoe 

de prezenţa tuturor: subscriitorii prezenţi reprezintă şi
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pe cei absenţi şi ceeace hotărăsc asociaţii prezenţi, leagă 

şi pe cei absenţi. 

In această primă adunare, pentruca să se poată lua o 

deciziune, se cere prezenţa a jumătate din subscriitori şi 

primirea ei de către majoritatea absoluță a celor prezenţi. 

În adunarea generală constituantă se poate întâmpla, 
ca unii dintre subscriiţori să spună că nu sunt destul de 

lămuriţi asupra chestiunilor ce se discută şi asupra clau- 

zelor contractului de societate. Ei pot să ceară amânarea 
adunării generale şi dacă amânarea este aprobată de către 

acţionari, cari reprezintă o pătrime din capitalul repre- 
zentat în adunare, amânarea are loc de drept pentru 3 

zile. Dacă acţionarii ar cere o amânare mai mare de 3 

zile, dar fără să treacă peste o lună, este nevoie ca amâ- 

narea aceasta să se hotărască de majoritatea acţionarilor 

prezenţi. In sfârşit, dacă s2 cere o amânare mai mare de 

o lună, se cere o hotărire luată de 3/4 din numărul acţio- 
narilor prezenţi. 

"Această adunare generală, are în căderea ei urmă- 

toarele: | 
Verifică şi aprobă vărsămintele, precuni şi valoarea 

bunurilor aduse de acţionari în societate. Dacă evaluarea 

nu sa făcut prin actul de subscripţie sau prin prospect, 

adunarea numeşte unul sau mai mulţi experţi pentru eva- 

luarea după adevăratul preţ. 
Verificarea evaluării bunurilor aduse în societate are 

importanţă, fiindcă tocmai cu aceste evaluări se abuzează 

de buna credință a subscriitorilor precum şi a viitorilor 

acţionari şi creditori ai societăţii. 

Das generală trebue să discute şi să aprobe 

actul constitutiv şi staiutele, dacă acestea mau fost apro- 
bate în momentul subscrierei. De obiceiu, în momentul când 

se face subscrierea, există proectul actului constitutiv şi al 
statutelor, pe care subscriitorul declară că-l cunoaşte şi-l 

aprobă. 
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3) Chiar dacă prin subscriere s'a aprobat drepturile 

speciale, rezervate fondatorilor, legea mai prevede că adu- 

narea generală constituantă trebue neapărat să delibereze 

şi să decidă. In această privinţă subscriitorii nu sunt legaţi 

de aprobarea dată la subscriere. Iarăşi o măsură de apă- 

rarea acţionarilor cât şi a terţilor în contra relei credinţe 

a fondatorilor. 

4). Insfârşit adunarea generală constituantă numeşte pe 

administratori şi pe cenzori, organe fără de cari socie- 

tatea nu poate îuncţionă. 

191. Autorizarea Tribunalului. — După ce sa redactat 

actul constitutiv şi după ce adunarea generală constituantă 
a deliberat asupra punctelor arătate, actul constitutiv (îm- 

preună cu statutele) se autentifică şi odată autentificat, 

este depus la tribunal, pentru a se obţine autorizarea de 

funcţionrae şi pentru efectuarea publicităţilor: transcriere, 

afişare şi publicare. 

Cererea de autorizare se îace de către fondatori şi la 

ea se vor alătura: Aa 
4 Bctul constitutiv şi statutele; 
2,„“Actele doveditoare, că capitalul a fost integral sub- 

scris şi că s'a vărsat de fiecare acţionar cel puţin 300% din 

valoarea acţiunilor subscrise; 

3.Procesele verbale şi celelalte acte, cari constată deli- 

beraţiunile şi deciziunile luate de prima adunare generală 

(adunare constituantă) ; 

n.“ Titlurile de proprietate, dacă se aduc imobile în so- 

cietate şi certificatul tribunalului situațiunii bunurilor con- 

statator de sarcinele, la care ele sunt supuse; 

5. Un imventar complect, în dublu exemplar, descriptiv 

de starea mobilelor şi imobilelor, cari se aduc în socie- 

tate şi evaluarea lor. 

Tribunalul este dator să ia avizul Camerei de comerţ 
asupra utilității întreprinderii, moralității fondatorilor şi, 

administratorilor, exactităţii inventarului şi a evaluării bu-
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nurilor aduse în societate. Camera de comerţ dă un aviz, 

care nu leagă Tribunalul. Acesta va aprecia şi dacă gă- 
seşte avizul nejustificat, îl va inlătură. 

Autorizarea, precum şi respingerea cererii ori ordo- 

narea anumitor modificări în actul couastitutiv sau în sta- 

tute, se pronunţă de Tribunal în şedinţă publică, după 

ce se ascultă Ministerul public şi pe reprezentanţii viitoarei 

societăţi. Sentința tribunalului este supusă apelului în 15 

zile dela pronunțare. Au drept la apel reprezentanţii vii- 

toarei societăți precum şi Ministerul public. 
Din cele arătate se poate vedea cât de mare putere 

are tribunalul: apreciază utilitatea întreprinderii, morali- 

tatea fondatorilor şi administratorilor, valoarea bunurilor ; 

cercetează dacă s'au îndeplinit cerinţele legii; dacă actul 

constitutiv şi statutele sunt conforme cu legea. 

192. Constituire simuitană. — Pe lângă constituirea 

continuată, avem şi constituirea simultană, care a fost pre- 

văzută de legiuitor ca o constituire excepțională, dar vă 

spuneam că ea a ajuns să fie constituirea obicinuită, pen- 

trucă oricât ar îi legea de defectuoasă, ea prevede, în 

caz de constituire continuată, convocarea unei adunări ge- 

nerale, deliberarea asupra actului constitutiv şi asupra sta- 
tutelor, putinţa de a se amână adunarea cu 3 zile sau cu 
o lvnă, ca să se documenteze asupra valorii aporturilor 

şi să le valorifice, etc. De cele mai multe ori, aceste 

precauţiuni nu convin fondatorilor. 

Societatea se - constituie simultan în modul cel mai 
nşor: 7 peisoane redactează un contract de societate, îm- 
preună cu statutele respective, îl autentifică la tribunal şi 
de obicei se teleagă un avocat sau chiar unul din fonda- 

tori, cari să ceară tribunaulului autorizarea de funcţionare. 

“Tribunalul cere avizul Camerii de comerţ şi autorizarea se 

dă pe baza contractului de societate, a statutelor, a reci- 

piselor, cari dovedesc că s'a consemnat la Cassa de De-
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puneri vărsămintele, precum şi a celorlalte acte arătate mai 

sus la n. 193. - ” 

Procedura pentru autorizare şi pentru publicare este 

aceeaş caşi la constituirea continuată. 

Nu putem încheia fără să arătăm cu regret că, contrar 

aşteptărilor, Camerile de Comerţ nu şi-au înţeles rolul; 

ele s'au mulțumit doar să servească ca birouri de înre- 

gistrare. Am văzut cazuri, când Camera de Comerţ a nu- 

mit experţi, cari să verifice evaluările din acte constitutive, 

şi în acelaş timp fără să aştepte rezultatul, a trimis tri- 

bunalului aviz favorabil. Legiuitorul nostru, când a pre- 

văzut acest aviz, şi-a închipuit că societăţile vor îi con- 

stituite în modul cel mai cinstit. 

In practică, însă, procedarea a fost cu totul alia, 

şi imediat ce s'a promulgat legea, s'a văzut că aceste Ca- 

mere de comerţ dă avize de complezenţă şi scopul urmărit 

de legiuitor nu s'a atins. 

1953. /nstrăinavea acțiunilor înainte de legala constituire. 

Codul comercial în art. 139 se ocupă de înstrăinările 

de acţiuni, mai înainte ca societatea să fi îndeplinit for- 

malităţile prevăzute de lege. 

Orice vânzare sau cesiune de acţiuni, făcută de sub- 

scriitori mai înainte de constituirea legală a societăţii, 

este nulă, chiar dacă este făcută sub condiţiunea consti- 

tuirii legală, adică părţile au convenit ca această înstrăinare 

să aibă efect numai după ce societatea va fi legal con- 

stituită. Legiuitorul declară nule asemenea convenţiuni, pen- 

tru a împiedecă specularea acţiunilor unei societăţi ne- 

regulat constituite; pentru a împiedică pe fondatorii, cari 

au luat acţiuni, să le vândă pe piaţă, mai înainte ca so- 

cietatea să fie regulat constituită. Legiuitorul a vrut să 

oprească specula fără scrupul a acelora, cari constituiesc 

societatea, numai pentru a profită de diferenţa dintre preţul 

de subscripţie, şi preţul, pe care ei, în mod fictiv, l-ar 

determină, prin jocul de bursă.
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Ce se înțelege şi cum se interpretează în doctrină a- 

ceastă nulitate a înstrăinărilor de acţiuni ale unei societăţi 

neregulat constituite? Este o nulitate absolută sau rela- - 
tivă? Poate invoca nulitatea chiar acela care a vândut ac- 
ţiunile? Legea ne spune numai atât că este nulă înstrăi- 
narea şi de nul efect, iar acela care a primit preţul, poate 
fi silit să-l restituie. 

Dar vânzătorul, dacă societatea merge mai bine decât 
spera el, poate să-şi recapete acţiunile şi să pretindă că 

rău a vândut, să pretindă că vânzarea este nulă? Este, 

cu alie cuvinte, nulitatea absolută, pentru ambele părţi, 
sau relativă. în favoarea aceluia din public, care s'a în- 
crezut în reclama ce o făceau fondatorii pentru societate? 
Nu intru în amănunte, socotesc însă că suntem în faţa 

unei nulități relative, înscrisă în lege numai în favoarea 

şi protejarea bunei credinţe a celor ce cumpără acţiunile 1). 

$ 35. Despre administrarea societăților anonime. 

194. De cine se administrează. — Articolul 122 prevede 

că societatea anonimă se administrează de către unul sau 
mai mulţi mandatari temporali, revocabili, asociaţi sâu nu. 

Unicul administrator sau cel puţin o treime din numărul 

administratorilor. vor fi români; iar în societăţile, ale căror 

statute permit dobândirea de imobile rurale, altele decât 

cele destinate la construcţia unui stabiliment industrial sau 

la o exploatare industrială şi dependinţelor lor, jumătate 
plus unul din numărul administratorilor vor îi români. 

Prin urmare a societăţile anonime, administrarea este 

încredinţată le unul sau mai mulţi mandatari, asociaţi sau 

străini. Dacă sunt mai mulţi administratori ei lucrează adu- 

naţi în consiliu de administraţie, în care majoritatea decide, 

dacă statutele nu dispun altfel. 

1) Pentru detali a se vedea nota noastră în Pandectele româue, 
1923, 1. 188. 
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195. Administratorii sunt mandatari. — Din principiul, 

că administratorii sunt mandatari temporali, rezultă urmă- 

toarele consecinţe: 

1) Administratorii sunt mandatari temporali, nu pe 

viaţă; ci sunt supuşi normelor mandatului şi codul de 

comerţ ne arată că durata atribuţiunilor lor nu poate fi 

mai nare de 4 ani, şi dacă nu se specifică durata lor, 

se presupune că ei sunt numiţi administratori pe timp 

de 2 ani. Mandatul li se conferă fie prin actul constitutiv, 

fie de către adunarea generală. Oricum ar îi fost numiţi, 

administratorii sunt revocabili oricând de către adunarea 

generală la societăţile pe acţiuni, spre deosebire de socie- 

tăţile de persoane, unde am văzut, că, dacă administratorii * 

sunt numiţi prin actul constitutiv, nu pot fi revocaţi decât 

pentru cauză justă. Evident, dacă revocarea se face fără 

cauză justă, societatea va trebui să despăgubească pe ad- 

ministratorii ce vor fi suferit vreo pagubă morală sau ma- 

terială. 

2) Hdministratorii nu se obligă personal prin actele 

ce le încheie în numele societăţii. Administratorii repre- 

zintă societatea, ei sunt mandatari, şi actele, ce ei încheie 

în această calitate, îşi produc toate efectele intre terţele: 

persoane, cari contractează şi societate. 

3) Administratorii trebuesc să încheie numai operaţiunile, 

cari intră în cadrul obiectului societăţii. Cu alte cuvinte, 

administratorii nu pot să depăşească puterile mandatului, 

puteri ce li s'a conferit. Dacă depăşesc puteriie ce le a- 

cordă mandatul, dacă încheie alte acte decât acelea, cari 

formează obiectul societăţii (legea întrebuinţează cuvintele: 

„acte expres prevăzute de contractul de societate”, dar 

nu trebue să înţelegem că trebue să se arate toate actele, 

ci este suficient să se arate în general obiectul societăţii) 

şi cari nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectului pre- 

văzut în contractul de societate; în acest caz administra- 

torii sunt trataţi la fel ca şi mandatarii, cari exced puterile: 

lor. Actele încheiate în aceste condițiuni nu obligă socie-
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tatea şi ei sunt responsabili după dreptul comun, atât 
faţă de terţele persoane, cât şi faţă de societate, pentru 
pagubele cari le-ar îi pricinuit. 

4) Administratorii fiind mandatari, funcțiunea lor în- 

cetează, dacă sunt declaraţi în faliment, puşi sub. ințer- 
dicţie sau consiliu judiciar; precum şi în caz de con- 

damnare pentru delictele de falş, furt, excrocherie şi abuz 

de încredere. 

196. Garanţie depusă de administratori. — Legea pre- 

vede, că administratorii mai înainte de a intra în funcţiune, 

trebuesc să depună _« o cauţiune la casa societăţii, dacă prin 

actul constitutiv sau de către adunarea generală nu s'a 

tixai un alt loc. Această cauţiune serveşte la despăgubirea 
societăţii şi a terţilor, pentru daunele pricinuite prin actele 

de administraţie (art. 124). Quantum-ul acestei garanţii 

este fixat de lege, care prevede, că “adminisiratorii tre- 
bue să depună o garanţie de a suta parte din capitalul 

social, fără să fie mai mică de 8000 lei. Actul constitutiv 

şi siatutele pot prevede, însă, dacă societatea are un capital 

până la 5 milioane, că garanţia să nu fie mai nare 
de 15.000, iar dacă capitalul social întrece 5 milioane, 

se poate prevedea în contractul de societate, că garanţia 
să nu treacă peste 30.000 lei. 

Garanţia poate constă, în caz de tăcere a contractului 
de societate, în numerar, in efecte publice sau în acţiuni 

de ale societăţii respective. 

Dacă acţiunile sunt la purtător, legea prevede că aceste 
„acţiuni trebuesc convertite în acţiuni nominative. In registrul 

de acțiuni, se va face menţiunea, că acţiunile depuse servesc 

drept garanţie. Legea nu cere ca aceste acţiuni să fie pro- 

prietatea administratorilor, este destul să fie depuse pentru 

contul administratorilor şi în deobşte administratorii îşi 

«depun garanţiile nu din propriile lor acţiuni; mai totdeauna 

într'o societate sunt câţiva mari acţionari şi, pentru ca 

. :să se bucure de mai mari avantagii, au nevoie de admi- 

D
x
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 nistratori cu autoritate politică sau financiară. Atunci ei 

"vin şi depun acţiuni drept garanţie pentru persoanele, cari 

sunt alese administratori. 

197. Termenul de funcționare. -—— Am arătat că admi- 

nistratorii pot fi numiţi pria actul constitutiv sau de către 

adunarea generală. In toate cazurile, termenul mandatului 

lor nu poate depăşi 4 ani. Dacă durata mandatului au este 

fixată, se presupune dat peatru 2 ani. In cazul când sunt 

mai mulţi administratori, dar nu este neapărat nevoie ca 

într'o societate pe acţiuni să fie mai mulţi administratori, 

lege prevede că la împlinirea jumătăţii termenului prevă- 

zut pentru durata funcţionării lor, jumătate din admi- 

pistratori ies din funcţiune şi trebuesc înlocuiţi de către 

adunarea generală. Dacă administratorii sunt în număr im- 

par, atunci acei cari ies din funcţiune sunt jumătate minus 

unul: dacă sunt 7, trei ies din funcţiune. Sorţul decide 

căror administratori le înetca-ă mandatul. 

Pdministratorii, dacă actul constitutiv nu prevede altfel, 

sunt reeligibili. 

198. Joc vacant în administrație. — Să vedem ce se 

întâmplă, dacă în timpul când administratorii îşi exer- 

cită funcțiunea, devine vacant un loc. 

Trebue să facem o distincţiune, după cum există un 

administrator sau mai mulţi. Dacă este un singur admi- 

nistrator şi demisionează, el trebue să stea în funcţiune 

până când adunarea generală, convocată anume, numeşte 

alt administrator. Dacă unicul administrator moare sau 

este în imposibilitate de a administră, atunci censorii, 

în mod provizoriu, numesc un administrator, până când 

adunarea generală, convocată deîndată, confirmă sau alege 

pe un altul. Când sunt mai mulţi administratori şi ră- 

mâne vacant un loc, ceilalți administratori şi cenzorii se 

întrunesc, fiind prezenţi cel puţin 2/3 din numărul lor 

total şi cu majoritate absolută numesc un alt administrator,
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(cooptează, cum se spune în limbajul obicinuit), iar la 

prima adunare generală, la ordinea zilei se va pune rati- 

ficarea acestei numiri. 

199. Cari sunt îndatoririle administratorilor? 

1)/Prima_îndatorire a administratorilor este ca în ter- 

men “de_3_zile de_ când au cunoştinţă de numirea lor, să 

se prezinte la tribunalul de comerţ şi să notifice această 

telui tribunalului. Adică ei trebue să-şi depună semnătura 

originală la tribunalul de comerţ. Legea, însă, prevede că 
administratorii pot să fie împiedicaţi uneori să se prezinte 

în persoană, şi atunci această semnătură poate să fie de- 

pusă la tribunalul de comerţ printr'un act sub forma auten- 

iică, dacă, de ex., un administrator se află în străinătate 

sau este bolnav, poate să-şi autentifice semnătura şi să 

o trimită tribunalului. 
2 doua îndatorire a administratorilor, este ca ei 

să ceară dela fondatori toate actele şi documentele cu re- 
“ferinţă la constituirea societăţii, iar pe de altă parte, ton- 
datorii sunt îndatoraţi să predea administratorilor toate 

“actele, documentele, înscrisurile, cu referință la legala con- 
stituire a societăţii. Administratorii sunt îndatoraţi să ceară 

aceste acte, dar ei au şi interes, căci dacă societatea este nere- 

gulat constituită, răspund nemărginit pentru toate obli- 

gaţiile, ce ar încheia în numele societăţii. In al doilea rând, 

administratorii trebue să ceară aceste acte, pentrucă odată 

constituită societatea, ei sunt singurii depozitari ai actelor 

societăţii şi orice amestec al fondatorilor încetează. Dacă 

administratorii nu vor îi următorii acestei obligaţiuni, vor 

fi răspunzători solidar, potrivit. art. 149, în caz că prin 
această abatere ar fi produs vreo pagubă societăţii sau celor 

de al treilea. 
3),/Societatea, ca orice comerciant, trebue să ţină _re-.. 

gistrele”ob obligatorii: inventarul, jurnalul, copierul. In plus, pe 

  

numire, printr” un act semnat de. ei în prezenţa „preşedin- ”
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lângă registrele comerciale obligatorii, _adpinistratorii mai 

sunt îndatoraţi să ţină şi următoarele registre: 

a) _Registrul_ acţionarilor, în care se trec numele, pro- 

numele sau firma şi domiciliul fiecărui acţionar; câte ac- 

ţiuni a subscris fiecare şi câte vărsăminte a efectuat în 

contul acţiunilor. Aceste registre de acţionari se ţin_la 

zi, până în momentul în care acţiunile încetează de a îi 

nominative. O acţiune, care nu este complect achitată, chiât - 

dacă în ea se spune că e la purtător, va circula întocmai 

ca acţiunile nominative: e socotită nominativă. Numai după 

complecta achitare ea devine un titlu transmisibil prin 

simpla predare. In registrul acţionarilor se trec toate trans- 

misiunile de proprietate, fie inter vivos, fie mortis causa; 

precum şi constituirile de amanet. Declaraţiunile de trans- 

ferare a propfietăţii acţiunilor sau declaraţiunile de gajare 

a acţiunilor făcute în registru se numesc: transferuri de 

proprietate, transieruri de gaj. 

După cum vedem, sunt 2 feluri de acţiuni: nominative 

şi la purtător. Acţiunile la purtător, dacă nu sunt complect 

achitate, sunt tratate la fel ca şi cele nominative, transfe- 

rarea lor trebue menţionată în registrul acţionarilor. 

bj Registrul în_care, se trec, procesele_verbale ale a- 
„dunărilor generale. Acest registru cuprinde deliberările a- 

dunărilor generale şi se poate vedea din el, tot ce s'a ho- 

tărît în adunările generale, precum şi dacă adunările au 

deliberat în mod legal. | 

c) Registru deliberărilor consiliului de administraţie. 
Când sunt mai mulţi administratori, ei iau hotăriri în- 
truniţi în consiliu de administraţie. 

Dacă actul constitutiv nu prevede un număr mai mare, 

e nevoe de prezenţa a cel puţin jumătate din administratori, 

iar hotănîrile se iau cu majoritatea absolută a celor prezenţi. 

Administratorii absenţi pot da imputernicire unuia din 

cei prezenţi a deliberă şi votă pentru dânşii. Cei cari 

au dat procură sunt socotiți ca prezenţi. Totuşi pentru
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valabilitatea hotăririi se cere prezenţa efectivă a cel puţin 
jumătate din totalul administratorilor. 

4)/Administratorii sunt îndatorați să permită acţiona- 
_rilor cercetarea „registrului acţionarilor şi registrului pen=... 
tru u deliberările adunării generale şi să libereze. asociaţilor _ 
pe a lor cheltuială certificate constatând conţinutul acestor | 
2 registre. 

    

in ce privește terţele persoane, administratorii sunt: 

îndaţoraţi, să permită oricui va avea interes inspecţiunea 
registrului acţionarilor, atâta vreme, cât acţiunile nu sunt 
icomplect achitate. 

Prin urmare nu poate oricine depe stradă, să vină la 

administratori şi să cerceteze registrul de acţionari. Tre- 

bue să îacă dovada unui interes. 

Dacă administratorii refuză registrul, terţul va putea 
chema în judecată pe administratori şi stabilind în faţa 

justiţiei interesul ce-l are, justiţia va obligă pe administra- 

tori să pue la dispoziţia reclamantului registrul. 

5, Adn Administratorii sunt îndatoraţi să nu cumpere în: 
numele societăţii “propriile ei acţiuni. Scopul, urmărit de 
legiuitor, a fost de a se împiedică o speculare necorecţă la 

bursă. O societate ar putea speculă şi ridică în mod 

fictiv propriile ei acţiuni, pentru ca mai apoi să le vândă 

şi să înşele oamenii de bună credință. Pe de atlă parte, 

legiuitorul a voit să nu se schimbe valori reale din pa- 

trimoniul societăţii, cu acţiuni, cari, la un moment dat, 

să nu mai aibă nici o valoare. Infine legiuitorul a voit 

să împiedice pe administratori să cumpere acţiuni 

în numele societății, ca nu cumva administratorii 

obţinând aceste acţiuni, să le transmită mai apoi unor 

oameni de paie, supuşi ordinelor lor. Dacă administratorii, 

cu aterea societăţii, ar putea să cumpere acţiuni, le-ar 

cumpără, poate, în preajma adunărilor şi, după ce le-ar 
cumpără, le-ar da unor persoane complect supuse lor, ob- 

ținând astiel majorităţi în adunările generale, în dauna ac- 
ționarilor cari voesc să cenzureze pe administratori.
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Legea opreşte pe administratori să cumpere acţiuni 

pentru societate; însă ei pot să cumpere acţiuni pentru con- 

tul unor anume persoane, precum şi pentru ei personal. 

Unde raţiunea legii încetează, administratorii vor pu- 

tea cumpără acţiuni în contul societăţii. Aşa, dacă societatea 

urmăreşte silit şi vinde prin licitaţie publică acţiunile unui 

datornic al ei; societatea poate fi adjudecatară a propriilor 

ei acţiuni? Credem că da, pentrucă este posibil, ca să nu 

fie amatori şi societatea ar suferi o pagubă, dacă vânzarea 

nu sar efectua din lipsă de concurenţi. 

Codul de comerţ se ocupă de interzicerea achiziţionării 

propriilor acţiuni în art. 146. Acest articol înainte de modi- 

ficarea din 1900 mai prevedea şi interzicerea pentru ad- 

ministratori de a face avansuri în numele societăţii, asupra 

propriilor ei acţiuni. Legea oprea pe administratori de a 

satisface cererea unui acţionar, care avea acţiuni, bunăoară, 

de 50.000 lei, şi venea la societate să spună: asupra acestor 

acţiuni vă rog sâ-mi avansați 20.000 lei. Cu toate că la 

1900 nu s'a reprodus şi această interzicere, doctrina şi 

jurisprudenţa găseşte că interzicerea este inerentă. Din 

faptul că legea opreşte pe administratori de a cumpără ac- 

ţiuni, rezultă că li se interzice să facă şi avansuri, căci 

prin avansuri se dau bani şi în schimb se obţin hârtii, 

de o valoare problematică. 

La principiul, că administratorii nu pot cumpără pentru 

societate propriile acţiuni, avem o excepţiune. Ori de câte . 

ori societatea are un fond, ce este supus, prin chiar 

regulata lui exploatare, la micşorare de valoare sau dis- 

pariţie; sau, când averea societăţii, în temeiul unor sarcini 

de reversiune sau rescumpărare, se compune din drepturi 

cu durată limitată, în aceste cazuri statutele  so- 

cietăţii vor afecta o anumită parte din beneficiul anual 

Bunăoară vă închipuiţi o societate, care are drept obieci so- 

cial iluminatul unui oraş cu electricitate, concesiune dată pe 

termen de 30 ani; iar după expirarea acestui termen, în vir- 

tutea convenţiunii, uzina cu toate instalaţiunile trec în pro-
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prietatea Primăriei, fără nici o plată. In acest caz, dat 
fiind că fondul social, după un anumit termen, va întra 
în patrimoniul Primăriei, administratorii —  conformân- 
du-se statutelor — vor putea în fiecare an din beneticii să amor-- 
tizeze. o parte din acţiuni, adică să răscumpere o parte din ac- 
țiuni, astiel ca la sfârşitul societăţii toţi asociaţii să fi 
primit valoarea nominală a acţiunilor lor. 

In locul acţiunilor retrase prin amortizare, se dau. 
proprietarilor lor titluri de dividend, adică nişte titluri, 
cari nu dau alt drept decât de a participa la beneficiile anuafe- 
ale societăţii. Statutele vor determină partea beneficiului 
anual, ce se rezervă acestor titluri de dividend. 

Acţiunile odată retrase, nu mai pot fi puse din nou 
în circulațiune. 

6)/Aa societăţile de asigurare, administratorii sunt În 

„datofaţi_ca din sumele încasate drept prime de. asigurare 
asupra vieţii, precum şi din procentele acestor sume să, în- 
drebuinţeze 9. „pătrime, dacă societatea e românească, 0. 

blice, fie în alte titluri de credit româneşti acceptate drept 
garanţie la cassele Statului, fie în imobile situate în Ro-.: 
mânia, seu în ipoteci asupra unor bunuri situate în Ro- 
mânia, şi cari vor fi acceptate de către Ministerul de- 
Industrie şi Comerţ. | 

Titlurile se vor depune la Casa de depuneri şi con- 
semnăţiuni, imobilele vor fi afectate cu ipotecă în favoarea. 
Statului, iar creanţele ipotecare vor fi amanetate tot la 
Casa de depuneri şi consemnaţiuni. 

Cupoanele titlurilor depuse, precum şi 41/2% pentru. 
imobilele ipotecate şi creanţele ipotecare amanetate se vor 
capitaliză tot în condiţiunile de mai sus. 

Pceastă îndatorire există şi la societăţile numite ton- 
tine, în cari mai multe persoane depun sume de bani şi. 
prevăd că nu vor ridica aceste sume de bani decât la 
un anumit termen și numai dacă ele vor fi în viață la. 
acel termen.
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1y€ Dacă administratorii constată că sa micşorat capi- 

talul social cu 1 /3, sunt îndatoraţi să convoace adunarea 

generală, să arate micşorarea şi acţionarii au alegerea: 

ori complectează capitalul social, ori decid -micşorarea ca- 

pitalului cu 1/3, ori hotărăsc dizolvarea. Dacă ca- 

pitalul a fost micşorat de aşa fel, încât nu a rămas 

decât 1/3, se schimbă situaţia: societatea este dizolvată 

de drept, afară numai dacă asociaţii, întruniţi în adunare 

generală, nu decid să reintegreze capitalul, sau să-l limi- 

teze aa suma, care a rămas. 

Când administratorii constată că societatea este 

în icter de plăţi, sunt îndatoraţi să ceară tribunalului 

„de corerț declararea în faliment sub sancţiunea prevăzută 

de ari. 884. 

9y/ Administratorul, care într'o operaţiune determinată 

are, fie în numele său propriu, fie ca reprezentant al altei 

persoane, interese potrivnice societăţii, este îndatorat să 

anuţe pe cenzori şi pe ceilalţi administratori de interesele 

opuse, abţinându-se dela orice deliberare privitoare la acea 

operaţiune. 

Infine, dacă din operaţiune ar rezultă vreo daună şi 

dacă hotărârea n'a fost aprobată de către cenzori, admi- 

nistratoiii, cari au hotărât încheierea acelei operaţiuni, ştiind 

că unii din colegii lor au interese opuse, suni responsa- 

bili solidar de pierderile ce ar rezultă pentru societate. 

200. Responsabilitatea administratorilor. — HAdministra- 

torii fiind mandatarii societăţii, răspund de modul în 

care îşi indeplinesc îndatoririle de mandatari. Codul de 

comerţ nu s'a mulţumit cu principiile generale ale manda- 

tului şi a căutat să reglementeze mai deaproape răspun- 

dorea administratorilor atât faţă de societatea, care i-a 

numit, cât şi față de cel de al treilea. 

După codul de comerţ îndatoririle administratorilor 

sunt generale şi speciale. Sunt îndatoriri generale acelea, 

„cari privesc pe toţi administratorii şi de cari ei răspund
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în mod solidar; sunt îndatoriri speciale, acelea cari au ca- 
racteiul unei însărcinări ce privesc personal pe unul sau. 
mai mulţi dintre adminstraitori. Pentru însărcinări perso- 
nale date unui anumit administrator de către lege, actul 
constitutiv sau statute, nu răspund solida: şi administratorii, 
străini de însărcinarea specială şi personală. 

Vorbind de răspunderea administratorilor, înţelegem să 
ne ocupăm de răspunderea pentru îndatoririle generale ale 
administratorilor. Pentru răspunderea referitoare la însăr-. 
cinări speciale şi personale sunt suficiente principiile drep-. 
tului comun. 

_ 
„Adrrinistratorii sunt solidar răspunzători „către aso-.- 

„ciaţi şi către cei de al treilea: 
51... De realitatea vărsămintelor efectuate de către aso-- 

„ciaţi; a 
„2„De existenţa reală a dividendelor plătite; 
„3... De existenţa registrelor cerute de lege şi de re-. 

„gulata lor ţinere; 

„%.. "De execuţia întocmai a deciziunilor adunărilor ge- 
„nerale; 

  

„Bu Şi, în general, „de stricta observare a „datoriilor 
„ce legea, actul constitutiv şi statutele le impune. şi care 
„nu au caracterul unei însărcinări speciale şi personale” 
(art. 149 c. com). | 

Dacă răspunderea pentru actele de administrajie este . 
colectivă, solidară, legea nu putea să nu apere pe admi- 
nistratorii, cărora nu li se impută vreo culpă. In- 
îr'adevăr, când administraţia unei societăţi anonime este- 
iprredinţată mai multor administratori, hotărârile se iau. 
în consiliile de administraţie, la care unii pot să lipsească, 
iar alţii să rămână în minoritate, majoritatea impunându-şi 
voinţa. De aceea articolul 151 din codul comercial stator- 
niceşie, că în societăţile cari au mai mulţi administratori, 
responsabilitatea pentru actele făcute sau pentru omisiuni 
nu se întinde şi la acei administratori, cari, nefiind în culpă, 
au făcut să se constate imediat în registrul de procese-ver- -
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bale ale consiliului împotrivirea. lor, încunoştiințând prin 

scris despre aceasta şi pe censori. In caz de a nu fi 

participat la şedinţa consiliului, îndatorirea de a face să 

se constate împotrivirea şi incunoştiinţarea scrisă a cen- 

sorilor trebuesc să aibă loc imediat ce administratorul a 

aflat de fapta, pentru care nu se solidarizează. 

201. Directorii neadministratori. — Pe lângă admini- 

stratori, statutele sau adunările generale mai pot prevedea 

şi directori, cari nu fac pârte din consiliul de administra- 

ție şi cari au însărcinarea de a executa operaţiunile sociale, - 

potrivit deciziunilor consiliului de administraţie, dar în 

cadrul actului constitutiv, a statutelor şi a legii. 

Directorii sunt responsabili faţă de asociaţi şi faţă 

de cei de al treilea tocmai caşi administratorii, chiar dacă 

ar exista o convenţiune contrarie şi ei nu se pot pune la 

adăpost, invocând că lucrează sub autoritatea şi supraveghe- 

rea administratorilor. 

203. Cum se exercită acțiunea în răspundere. — Cum 

se exercită acţiunea în răspundere contra administratorilor? 

Administratorii, cari au păgubit societatea, pe asociaţi sau 

pe terţi, răspund în mod solidar, însă paguba, pe care 

au pricinuit-o, este o pagubă directă faţă de societate 

şi indirectă în ce priveşte pe asociaţi şi pe terţele per- 

soane, cari au contractat cu societatea. Asociaţii sunt pă- 

gubiţi în mod indirect de către administratori. Manldantele 

este păgubit direct şi acesta este societatea. Administra- 

torii sunt mandatarii societăţii şi nu ai asociaţilor, fiindcă 

societatea pe acţiuni este o persoană juridică distinctă de 

persoana asociaţilor. Când un administrator violează dis- 

poziţiile din lege sau din statute, printr'o neglijenţă sau 

printr'o rea credinţă, societatea este păgubită şi asociaţii 

resimt numai în mod indirect această pagubă, pentrucă au 

acţiuni şi-i interesează. dacă societatea este prosperă şi 

gleasemenea în mod indirect interesează şi pe terţi, cari



$ 35. Despre administrarea societăţilor anonime. 253 
  

ar avea creanţe contra societăţii, căci aceste creanţe ar îi 
periclitate, dacă situaţia financiară a societăţii ar fi înrău- - 
tățită prin fapta administratorilor. Dar, fiindcă paguba 
directă este a societăţii şi fiindcă administratorii sunt 

mandatarii societăţii, legea spune că acţiunea în răspundere 

contra administratorilor aparţine societăţii. Pentruca să se 

exercite această acţiune, ire»ue hotărirea adunării generale, 

    

zori. De obicei administratorii reprezintă societatea, ei e- 

xercită acţiunile în numele societăţii. Dar când este vorba 

de răspunderea lor, ar îi o imposibilitate să exercite ei 

acţiunea şi atunci legea dă în căderea censorilor exerci- 

tarea acţiunii decisă de adunarea generală. 

Asociaţii nu pot în mod individual să exercite acţiunea 
contra administratorilor, pentrucă ei sunt vătămaţi numai în 

mod indirect. Legea a voit să împiedice ca unul: din ac- 

ționari, nemulţumit (atâta vreme cât există un mare număr 

de asociaţi, mai totdeauna va fi o minoritate nemulţu- 

nită) să discrediteze şocietatea purtând în judecată pe ad- 

ministratori pentru rea administraţie. 

Jurisprudenţa, şi la noi, dar mai ales în Italia, s'a 

preocupati de cazuri concrete. Hu fost persoane, cari au 

cumpărat acţiuni, socotind că o societate este înfloritoare, 

văzând bilanţuri strălucite, cari în realitate nu corespundeau 

adevărului. După ce s'au speculat acţiunile, bilanțurile au 

devenit reale şi s'a văzut situaţia dezastruoasă în care 

se afla societatea. Acţionarii aceştia, înşelaţi de bilanţurile 

iăcute în mod fraudulos, au exercitat acţiunea individuală 

contra administratorilor şi au cerut ca aceşti administra- 

tori să-i despăgubească de pizrderile suferite prin fazta lor, 

căci, după art. 998 c. civ., nimănui nu-i permis ca prin 

fapta lui să producă o pagubă altuia. Administratorii prin 
întocmirea de bilanţuri false, au păgubit pe cei cari au 

cumpărat acţiuni. Instanţele judecătoreşti din Italia, jude- 

când o asemenea speţă, au hotărit că acești asociaţi n'au 

acţiune individuală, acţiunea aparţinând societăţii. Admi-
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nistratorii au păgubit direct societatea şi numai societatea 
are acţiune contra administratorilor. Vivante, în 1914, a 
adnotat această hotărire, şi conchideă că, există unele drep- 
turi individuale ale asociaţilor şi un astfel de drept individual 
ar îi dreptul la sinceritatea bilanţului; că din acest drept 
individual al acţionarului decurge o acţiune individuală, nu 
socială. Dar în ed. 5-a a tratatului său, Vivante revine şi sus- 
ține contrariu: chiar în această ipoteză nu există un drept 
individual, acţiunea este tot socială. 

La fel şi cu creditorii. societăţii. Legea, prin art. 149, 
dă creditoiilor societăţii nu acţimnea oblică, acţiunea din 
Grepiul comun, pe care o au creditorii de a exercita acţiu- 
nea debitorilor lor, ci o acţiune proprie; dar această acţiune 
nu tinde a-i despăgubi direct pe ei, ci a reintegră patri- 
moniul social. Creditorii nu pot să ceară să fie despă- 
gubiţi individual. Societatea a suferit o pagubă directă. 
şi numai întrucât societatea a fost păgubită, ei suferă o 
pierdere. Creditorii nu pot să ceară decât să fie acope- 
rite de administratori golurile produse în patrimoniul social. 
Intr'un singur caz, creditorul are dreptul să fie despă- 
gubit individual, atunci când paguba suferită de el ro- 
zultă diatr'un fapt al administratorilor, pornit direct 
contra lui. Dacă printr'o faptă,  printr'o culpă, prin- 
tr'o mânoperă dolosivă, administratorii vor să păgubească 
un singur creditor sau o categorie de creditori, numai îa 
acesi caz administratorii vor îi ţinuţi să despăgubească 
direct pe persoana vătămată prin fapta lor, pentrucă nu 
este îngăduit ca din paguba suferită în acest mod de o 
persoană să profite societatea şi ceilalţi creditori. Numai 
în acest singur caz administratorii sunt ţinuţi să plătească 
direct creditorului păgubit. 

Acţiunea este socială, când răspunderea e civilă; când 
este vorba dc răspundere penală a administratorilor, ea 
nu mai cade în atribuţiunile adunării generale. Ministerul 
public poate exercită acţiunea publică în contra administra- 
torilor, fără să fie nevoie de asentimentul adunării. Sa
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susținut, că trebue să se ia şi aprobarea adunării gene- 
rale, dar astăzi doctrina şi jurisprudenţa este de acord, 
că în ce priveşte răspunderea penală nu este nevoie de 
aprobarea adunării generale. 

203. Sesizarea censorilor și a adunării generale de către 
O minoritate. — Dar dacă acţionarii nu au o cale directă 
de a exercită acţiunea, ci numai putinţa de a determină 
o hotărire a adunării generale, care să dezidă chemarea în 
judecată a administratorilor 4 legea totuşi pune la dispo- 
ziția acţionarilor un mijloc, peatru ca ei să fie apăraţi 
contra malversaţiunilor administratorilor: legea prevede că 
orice acționar are dreptul să se plângă censorilor, arătând 
faptele administratorilor, şi censorii sunt îndatoraţi să exa- 
mineze situațiunea şi dacă găsesc întemeiată reclamaţia, 
să o supună primei adunări generale sau chiar să con- 

voace c adunare generală. Dacă reclamaţiunea ar fi făcută 

de un număr de acţionari care ar reprezenta 1/10 din 

capitalul social, in acest caz censorii sunt îndatoraţi să pre- 

zinte adunări: generale celei mai apropiate observaţiunile 

lor m ce priveşte reclamaţia primită. Dacă declaraţia este 

făcută de un număgerție* acţionari cari nu ar reprezentă 

cel „puţin 1/10ou pfapitalul social, censorii sunt suve- 

gilet lor. Dacă reclamaţia este făcută de un 
număr d Ționari care ar reprezenta cel puţin 1/3 din 

capitalut Social, nu numai că censorii sunt îndatoraţi să 

supună adunării generale această reclamaţie, dar chiar adu- 

narea generală este indatorată să delibereze şi să ia o 

hotărire în privinţa acestei reclamaţiuui. 
Dar se poate întâmplă un lucru şi mai grav: să fie 

bănuială că mari nereguli se săvârşesc în administraţia unei 

   

    

  

   

societăţi. In acest caz, dacă acţionarii cari reprezintă 1,8: 

din capitalul social fac o plângere către tribunalul de co- 

merţ, şi dacă ei depun, — cum se întâmplă şi în cazul 

când reclamă cenzorilor, — acţiunile ca să dovedească 

întrunirea quorum-ului legal şi dacă mai depui o cauţiune 

ÎN
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peniru acope:irea cheltuelilor, Tribuna'ul poate num! unul sau 

mai mulţi experţi, cari să verifice registrele societăţii. Dacă 

rezultatul expertizei este favorabil administratorilor, tribuna- 

lul poate ordona ca să se publice în „Monitorul Oficial” sau 
în foaia anunţurilor judiciare, raportul în întregime sau 

numai concluziunile lui. Dacă, dimpotrivă, din expertiză 

rezultă că într'adevăr se săvârşesc mari nereguli în ad- 

ministrația societății tribunalul va lua de urgență măsurile 

necesare şi va dispune convocarea aduiării generale, care 

să delibereze asupra responsabilităţii administratorilor. In 

cazul acestă tribunalul poate numi o persoană, care să în- 

deplinească toate formalităţile pentru convocare. Măsurile 

urgente luate de tribunal sunt executorii, spune legea, chiar 

dacă hotărârea tribunalului va fi atacată cu apel. 

Ş 36. Despre adunările generale 

004, Câte feluri de adunări generale avem. — Hdunarea 

generală este întrunirea acţionarilor la o dată determi- 

nată, într'un loc determinat, pentru a lua hotăriri, în ce 

priveşte mersul societăţii. Adunările generale sunt de 3 
feluri. adunări generale constitutive, adunări generale or- 

dinare şi adunări generale extraordinare. 
Am văzut, că adunarea generală constitutivă este o 

adunare de subscriitori de acţiuni. Ea este convocată de către 

fondatori, sau de persoana determinată prin prospectul 

de subscripţie a prezidă prima adunare. 

Pentru constituirea valabilă a acestei adunări, se cere 

prezenţa a jumătate din subscrriitori şi hotărârile se iau 

de către majoritatea absolută a celor prezenţi, fiecare ac- 
ţionar având un vot, indiferent de capitalul ce l-a sub- 

scris. , 

Lucrurile se schimbă când este vorba de adunările 

ordinare sau extraordinare. 

205. Adunări generale ordinare şi extraordinare. — A- 
dunarea generală ordinară are loc în mod periodic. Ea se
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„convoacă, spune legea, cel puţin odată pe an, în cele 6 
luni dela închiderea exerciţiului social; aşă, dacă o socie- 
tate se înfiinţează la 1 Martie 1929, ea închide exerci- 

țiul social la 1 Martie 1930 şi are 6 luni dela această 
dată, pentru a se întruni adunarea generală ordinară. Pen- 

tru valabilitatea adunării generale, s'a hotărit că ea trebue 
convocată, dacă statutele nu spun altfel, la sediul social. 
Acolo este centrul societăţii, acolo sunt scriptele, acolo 
se iau hotăririle. 

Adunarea generală ordinară se convoacă de către ad- 

ministratori. Dar dacă administratorii nu-şi îndeplinesc atri- 

buţiunea aceasta, adunarea generală poate fi convocată şi 

de către censori. 

Pentru legala constituire a adunării generale ordinare, 
este nevoie de prezenţa a cel puţin jumătate din capitalul 

social. Votarea în aceste adunări se face cu totul altfel 

decât în adunarea generală constitutivă. Pe când în adu- 

nerea constitutivă, fiecare subscriitor are un vot, indife- 

rent de capitalul subscris, în adunarea generală ordinară 
fiecare acţionar care are până la 5 acţiuni are un vot; 

acţionarul, care posedă dela 5—100 acţiuni, are pentru 

fiecare 5 acţiuni un vot; cel care posedă peste 

100 acţiuni, are câte un vot pentru fiecare 25 acțiuni. 

Statutele pot derogă lprevăzând o altă scară, sau pot 

prevede pur şi simplu, că fiecare acţionar are drept la 

câte un vot pentru fiecare acţiune, oricât de multe ar 

poseda. Asociaţii în adunările generale nu vor putea îi re- 

prezentaţi decât prin mandatari asociaţi ei înşişi. Femeile 

măritate şi incapabilii pot îi reprezentaţi prin mandatari 

neasociaţi. Statutele pot limită dreptul asociaţilor de a 

îi reprezentaţi în adunările generale (art. 162). 

Adunarea generală extraordinară se convoacă, ori de 

câte ori evenimente neprevăzute dictează. 

Convocarea adunării generală extraordinare este lăsată 
"la aprecierea administratorilor, căci ei văd când necesi- 
tatea o cere. Uneori chiar legea impune convocarea unei 

17
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adunări generale extraordinare, cum este în cazul micşorării, 

capitalului social cu 1/3. Alteori legea impune convocarea 

adunării generale extraordinare şi arată termenul. Aşă în 

cazul prevăzut de art. 161, când administratorii sunt în- 

datoraţi să convoace în termen de o lună adunarea generală, 

dacă asociaţi, reprezentând 1/5 din capitalul social, cer 

convocarea adunării generale. | 

Prin urmare, ceeace distinge o adunare generală ordi- 

nară de cea extraordinară, este că prima deliberează asupra 

mersului normal al societăţii şi se convoacă cel puţin odată 

în fiecare an, pe când cea extraordinară se poate convoca 

oricând evenimentele excepţionale cer. 
Convocarea adunării generale se face printr'o încunoş- 

tiinţare ce se publică, cu cel puţin 15 zile înainte de data 
fixată pentru întrunire, în Monitorul Oficial şi prin cele- 
lalte mijloace de publicitate arătate în actul constitutiv 
sau în statute. 

Acţionarii cari voiesc să ia parte la adunarea generală, 
trebuiesc să-şi depună acţiunile, cel puţin 10 zile înainte, 
la cassa societăţii, spre a dovedi proprietatea; iar dacă 
termenul pentru convocare a fost numai de 15 zile, legea 

spune că depunerea se poate face şi-cu 5 zile înainte de 
ziua întrunirii. 

Aduriarea generală convocată nu poate deliberă, dacă 
nu este reprezentată majoritatea capitalului, adică dacă 
nu sunt prezenți atâţi acţionari, cari să reprezinte majo- 
ritatea capitalului. In acest caz, adunarea generală se amână 

şi se va convocă o nouă adunare. Dacă ziua pentru în- 

trunirea adunării, ce sar convocă a doua oară nu este 

arătată în încunoştiințarea publicată în Monitorul Oficial 
pentru prima adunare, adunarea generală se va ţine nu 
după 15 zile, cum era la prima adunare generală, ci după 
8 zile dela publicarea unei noui încunoştiințări. De data 
aceasta adunarea va lucra şi va lua hotărâri valabile, ori 
care ar îi capitalul reprezentat de acţionari. Să dăm un 
exemplu: Se publică o încunoştiințare pentru întrunirea a-
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dunării generale şi se prevede că adunarea se va întruni 
la 1 Mai 1929, adăogându-se, că dacă la 1 Mai adunarea 
nu se va putea constitui dia cauza numărului insuficient, 

adunărea se va întruni cu orice număr de acţionari la 

3 Mai. In asemenea ipoteză nu mai e nevoe de vreo pu- 

blicitate. 

Hdunarea generală ordinară ia hotăriri cu majoritatea 
absolută, fără să se ţină seamă de persoanele, cari s'au 

abținut dela vot. Se socotesc numai acţionarii cari au 

votat; spre deosebire de adunarea constitutivă, unde pentru 

calculul majorităţii se ţine seamă şi de persoanele cari 
s'au abținut dela vot. 

206. Competinţă. — Pdunarea generală poate să ia ho- 

tărâri asupra următoarelor chestiuni: 

1) Adunarea generrală este singura competinte să dis- 

cute bilanţul, să-l aprobe sau să-l modifice. Multe din a- 

tribuţiunile adunării generale pot îi date în competența ad- 

ministratoiilor, însă deciziunea asupra bilanţului nu poate 

fi dată în sarcina nimănui. Adunarea generală singură tre- 

bue să delibereze asupra bilanţului şi numai ea poate să 

dea descărcare administratorilor; după cum ea este su- 

verană a exercită acţiunea în răspundere în contra ad- 

ministratorilor. Dar dacă adunarea generală nu are cunoş- 

tință despre manoperile administratorilor, descărcarea pe 

care o dă cu ocazia aprobării bilanţului, nu apără pe ad- 

ministratori de răspunderea civilă. 
Dacă în încunoştiinţare nu se fixează ziua când se amână 

adunarea, trebue o nouă publicare, iar apariţia publicării 
trebue să aibă loc cu cel puţin 8 zile înainte de ziua in- 

trunirii. 

Va să zică adunarea generală discută şi aprobă bilanţul. 

2) Adunarea generală este chemată să înlocuiască pe 

administratorii ieşiţi din funcţiune, sau să-i revoace. 

3) Ea numeşte pe administratori şi pe cenzori şi ho- 
tărăşte remuneraţia lor, în cazul când remuneraţia nu este
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prevăzută în statute. Spuneam că administratorii sunt manda- 
tari. Ori, mandatul comercial, spre deosebire de cel civil, nu este 
gratuit ci este cu titlu oneros. Dacă nici adunarea generală 
nu fixează quantumul onorariului administratorilor, -jus- 
tiția hotărăşte acest quanturn. 

207. Modificarea actului constitutiv şi a statutelor. — 
e pa din codul comercial, prevede, că dacă actul con- 
Stituiiv Şi statutele nu dispun altfel, este necesară prezența 
în adunarea generală a unui număr de asociaţi, care să 
reprezinte 3/4 din capitalul social şi votul afirmativ al 
unui număr de asociați, cari să reprezinte cel puţin 1/2 dia 
capitalul social pentru a lua o hotărâre asupra: 

1) Bizolvării anticipate a societăţii ; 
2) Prel ungirii societă ăi 
3) Puziniiit cei 1) Se 

5) Reconstituirii Sau _sporiri acestui capital; 
6) _Schimbării „obiectului societății” „Precum şi asupra 

oricărei alte n modificări a actului constitutiv şi a statutelor: 
Să luăm ipoteza că sa întrunit adunarea generală şi 

că ea a luat o hotărire în mod valabil, fiind prezenţi ac- 
ționari reprezentând 3/4 din capitalul social şi hotărîrea 
fiind luată cu majoritatea acestui capital. Ei bine, le- 
giuitorul prevede, că dacă sa hotărit: 1) fuziunea cu altă 

" societate; 2) reconstituirea sau sporirea capitalului; 3) 
schimbarea obiectului social şi 4) prelungirea contractului 
de societate, când o asemenea prelungire nu a fost pre- 
văzută în actul constitutiv, în aceste 4 ipoteze acţionarii, 
cari n'au aprobat modificarea — şi prin neaprobare tre- 
bue să înţelegem şi abţinerea dela vot — au dreptul să se 
retragă din societate şi să obţină plata acţiunilor lor în 
proporţie cu activul, ce ar rezultă după ultimul bilanţ a- 
probat. Dar ca să poată pretinde acest lucru, asociaţii 
cari au fost prezenţi în adunarea generală, trebuesc să 
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notifice declaraţiunile lor de retragere din societate în ter- 
men de 24 de ore dela închiderea adunării. 

Dacă n'au fost prezenţi în adunare generală, acţionarii 

nemulţumiţi pot să se retragă şi să notifice acest lucru 

în termen de 1 lună dela data când s'a publicat în Mo- 
nitorul Oficial deciziunea adunării generale. 

208. Când administratorii nu pot vota, când se poate 

amiâna ședința — Terminăm cu adunările generale, făcând 

următoarele observaţii: 

1) În adunarea generală administratorii nu pot să 

voteze, chiar dacă sunt acţionari, ori de câte ori este vorba 

de aprobarea bilanţului sau de chestiuni cu referinţă la res- 

ponsabilitatea lor. 

2) Am văzut, că la adunarea constitutivă amânarea 

are loc, dacă este un anumit număr de acţionari, care să 

ceară acest lucru. Dacă într'o adunare generală, care nu 

e constitutivă, un număr de acţionari deţinând 1/2 din 

capitalul prezent nu din capitalul social, nu sunt lămuriţi 

şi au nevoie de timp pentru a se lumină, pot cere ca şe- 

dinţa să fie amânată peste 3 zile. Ceilalţi acţionari nu 

se pot opune, însă legea prevede, că pentru aceeaş ches- 

tiune nu se pot admite mai multe amânări. 

999. Anularea deciziunilor contrare legii sau actului 

constitutiv ori statutelor. — Deciziunile luate de către a- 

dunarea generală formează lege, şi chiar acţionarii cari 

nu le-au votat trebue să se supună lor. La această regulă 

există cele 4 excepţiuni, prevăzute de art. 160. Dar, pentru 
<a deciziunile să fie obligatorii pentru toţi acţionarii, ele nu 

trebuesc să fie contrare legii nici contrare actului consti- 
tutiv sau statutelor. Ori de câte ori deciziunea adunării 
generale este contrară dispoziţiunilor imperative din lege, 
ori contrară dispoziţiunilor din contractul de societate, ea 

nu leagă pe acţionari şi în acest caz art. 165 c. com. pre-
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vede că fiecare acţionar are dreptul de a cere la tribunat 
anularea deciziunii. 

Dar legiuitorul în art. 165 al. 2, spune că orice asociat: 
se poate opune la deciziunile, cari „întrun Chip învederat 
sunt contrare actului constitutiv, statutelor sau legii”, şi: 
poate să ceară anularea, iar până la judecare, preşedintele. 
tribunalului, sezizat de o cerere, ieste competinte să dea 
o ordonanță de suspendarea hotăriîrii, luată de adunarea 
generală. Ordonanţa este provizorie şi se pronunță după: 
ce se citează administratorii şi censorii. 

Legea vorbeşte de deciziuni „invederat” contrare legii; 
adică de deciziuni de aşa fel, încât să nu fie nevoie de- 
expertize, de cercetări în registrele şi în actele de ges- 
tiune ale administratorilor ori ale adunării generale. 

Tribunalul nu poate anula o deciziune, decât atunci 
când, dintr'o aruncătură de ochi se poate convinge că ea 
este dată cu violarea unui text imperativ din lege, din actul: 
constitutiv sau din statute. „invederat” însemnează că re- 
zultă din însăş deciziunea, fără să mai fie nevoie de con-- 
fruntarea deciziunii cu alte acte; fără să mai fie ne- 
voie de administrat alte probe. Ori de câte ori, prin: 
urmaie, un acţionar se găseşte în faţa unei deciziuni în 
flagrantă contrazicere cu un text de lege, din actul constitutiv: 
ori statute, fără să fie nevoie de alte probaţiuni, decât de: 
citirea deciziunii, el are dreptul să ceară dela tribunal 
anularea deciziunii şi, până la pronunţarea anulării, să ob-- 
țină suspendarea deciziunii ilegale. 

$ 37. Despre cenzori 

210. Wummirea censorilor. — In fiecare adunare ordi- 
nară se numesc 3 sau 5 censori (după prevederile statu- 
telor) şi tot atâţi censori supleanţi, pentru supravegherea: 
operaţiunilor sociale şi pentru controlarea bilanţului (art. 
185). Primii censori sunt numiţi prin actul constitutiv de către- 
fondatori. dacă constituirea a fost simultană; de către a-
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dunarea generală constitutivă, dacă constituirea a fost corl- 

tinuată. | 

Dacă rămâne un loc vacant de censor titular (moarte, 

demisiune, faliment „incapacitate, rudenie cu administra- 

torii), supleantul cel mai în vârstă ocupă de drept acest 

loc; dacă locul sau locurile vacante nu se pot completa (de 

exemplu, fiindcă sunt locuri vacante şi de censori supleanţi), 

censorii, cari rămân, numesc (cooptează) alţi censori, cari 
să complecteze locurile vacante până la întrunirea celei mai 
apropiate adunări generale. 

Legea prevede următoarele condițiuni pentru a fi censor: 

a) Condiţiune de a fi asociat: censorii trebuesc să 

fie asociaţi (arţ. 185 c. com.), spre deosebire de” aditțiis- 
tratori, cari pot îi şi neasociați (art. 122 cod. com.); 

b) Condiţiune de naţionalitate : o treime cel puţin din 

numărul censorilor titulari şi o treime din numărul censo- 

rilor supleanţi trebuesc să fie cetăţeni români, iar în so- 

cietăţile, ale căror statute permit dobândirea de imobile 

rurale, în afară de cele destinate la construcţia unui sta- 

biliment industrial cu anexe, jumătate plus unul vor îi 
cetăţeni români (art. 185 cod. com.); 

c) Condiţiuni de domiciliu: majoritatea censorilor tre- 

Due să aibe domiciliul de fapt — sau cum zice legea „per- 

-manent” — în localitatea, unde societatea îşi are sediul 

principal (art. 185 c. com.); 

d) Condiţiune de competinţă: la toate societăţile pe 
acţiuni cu un capita! vărsat de cel puţin 5.000.000 lei, con- 
stituite după 15 Iulie 1921, cel puţin unul din censori 

va fi contabil auţorizat sau expert contabil (art. 5 din 

legea pentru organizarea Corpului de contabili autorizaţi 
'şi experţi contabili) ; 

e) Condiţiune negativă: censorii nu pot fi numiţi dintre 

rudele şi afinii administiatorilor, până la gradul al patru- 
leă inclusiv; iar dacă devin rude, pierd de drept calitatea 
«le censori.
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Censorii, după cum îi arată chiar denumirea, sunt meniţi 

să controleze gestiunea administratorilor; sunt mandatarii 

societăţii pentru a veghea la o bună administrare. Acţio- 

narii se întrunesc obicinuit numai odată pe an. Ei sunt 

mulți şi răspândiţi; ei nu pot avea supraveghere directă 

asupra administratorilor. Şi atunci, din adunarea generală, 

se deleagă puterea de a veghea la 3 sau 5 persoane, care 

zi de zi trebue să supravegheze gestiunea societăţii. 

La intrarea în funcţiune censorii sunt datori să depună 

jumătate din cauţiunea fixată pentru administratori. 

211. I/ndatoriri. — Să vedem ce însărcinări au censorii: 

*1) Censorii trebue să stabilească, de acord cu admi- 
nistratorii, forma şi modul de intocmire al bilanţului; să 

verifice în fiecare an bilanţul întocmit de către administra- 

tori şi să facă raport către adunarea generală. Despre 

această verificare şi despre raportul censorilor vom avea 

ocăaziune să revenim, când vom trată despre bilanţ; 

*2) Censorii trebuesc să examineze, cei puţin la fiecare 

3 luni, întreaga contabilitate a societăţii, spre a controla 

operaţiunile sociale şi a vedea dacă scriptele sunt bine 

ţinute; 

:5) Ei trebuesc să facă dese şi pe neaşteptate inspec- 

țiuni cassei. In orice caz aceste inspecţiuni nu pot fi mai 

departe de un trimestru una de alta; 
* 4) Censorii sunt îndatoraţi să vegheze ca titlurile de 

credit şi alte valori depuse în gaj sau în păstrarea so- 

cietăţii să nu fie înstrăinate sau deturnate de administra- 

tori. In acest scop legiuitorul impune censorilor cât mai 

des şi în orice caz odată pe lună, să verifice după regis- 

trele de contabilitate, dacă valorile depuse în gaj sau 

spre păstrare se găsesc la societate; 
5) Censorii sunt îndatoraţi să verifice, în caz de adu- 

nare generală, dacă condiţiunile statutelor şi actului consti- 

tutiv sunt îndeplinite în ce priveşte prezenţa în adunare 

a acţionarilor; 

+
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6) Censorii sunt îndatoraţi de a convocă adunarea ge- 
nerală ordinară, în cazul când administratorii neglijează 
să o convoace şi convocarea se face potrivit regulelor 
generale dela adunările generale. Deasemenea, censorii sunt 
îndatorați să convoace adunarea generală extraordinară, 
ori de câte ori legea prevede acest lucru; 

7) Censorii sunt îndatoraţi să ia parte totdeauna la 
adunările generale pentru ca să dea lămuriri când acţio- 
narii vor cere; 

Y8) In caz de lichidare, când societatea s'a dizolvat, 
censorii trebuesc să supravegheze lichidarea cum supra- 
veghează în timp normal gestiunea administratorilor; 

9) In fine, censorii sunt îndatoraţi să vegheze, ca con- 
diţiunile legii, statutelor şi actului constitutiv să fie ob- 
servate de către administratori (art. 186 c. com.). 

Pentruca censorii să-şi poată îndeplini îndatoririle pre- 
văzute în lege şi în special pentru ca să poată controlă 
administraţia societăţii, ei au dreptul să asiste la întru- 
nirile consiliului de administraţie. 

212. Cum lucrează censorii. — Bm văzut, că admi- 
nistratorii deliberează întruniţi în consiliu ' de administraţie. 
Codul de comerţ prevede anume norme pentru valabi- 
litatea hotărârilor luate de către consiliu (art. 143); el 
vorbește de administratori absenţi dela consiliu (art. 143, 
151), de ordinea de zi a consiliului de administraţie (art. 
187), etc. 

Deşi numărul censorilor trebue să fie 3 sau 5, de unde 
s'ar putea trage concluziunea că legiuitorul a fost preo- 
cupat de hotărâri luate de majoritate, totuşi în niciun 
articol din cod nu găsim o vorbă despre deliberările cen- 
sorilor, sau despre consiliul censorilor şi nici de vreun 
registru obligator pentru procesele verbale "ale censorilor. 
De unde s'a tras concluzia, că funcțiunea de censor se în- 
deplineşte în mod individual, iar nu de către un colegiu, 
care să delibereze cu majoritate; că prin urmare când
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legea cere aprobarea censorilor, administratorii nu sunt 

liberaţi, dacă nu obţin aprobarea tuturor censorilor (art. 

152) 1). 
“Trebue să menţionăm, că după unii cată să facem o 

distincţiune: sunt atribuţiuni pe cari censorii le îndeplinesc 

fiecare în parte; sunt însă şi atribuţiuni pe cari ei le exer- 

cită întruniţi în consiliu („comitetul censorilor”). Aşa, din 
atribuţiunile enumărate de noi mai sus la n. 211, cele cu 

numerile 2, 3, 4, 5, 7, 8, se exercită individual de câtre 

censori; atribuţiunile arătate la numerile 1 şi 6 se exer- 

cită de către colegiu. De asemenea, censorii întruniţi în 

„comiteț” aprobă sau nu hotăririle - administratorilor, în 

cazurile arătate de art. 1522). 

213. Responsabilitate. — In ce priveşte responsabi- 

litatea censorilor, codul de comerţ face trimitere ia regulele 

mandatului; ei au primit un mandat şi trebuesc să dea 

socoteala de îndeplinirea mandatului, fiind ţinuţi solidar, 
ca toţi comandatarii (art. 389). 

Cei ce sunt de părere că atribuţiunile censorilor sunt 

de 2 feluri, susţin că dacă e vorba de atribuţiuni de com- 

petinţa comitetului censorilor — iar nu de competinţa îie- 

căruia în parte —— censorii, cari nu au luat parte la deli- 

berare, nu au nici o răspundere; din potrivă pentru ne- 

îndeplinirea atribuţiunilor, ce se exercită individual, răs- 

punderea cade asupra tuturor censorilor. 
Răspunderea, decurgând din mandat, ea nu poate îi 

exercitată de cât de societate, care este mandante; acţiunea 

în răspundere nu poate fi exercitată de către asociaţi şi 

nici de către creditorii societăţii. 

In articolul 187 din codul de comerţ, după ce se arată. 

că „responsabilitatea censorilor se determină după regu- 

lele mardatului”, se mai adaogă următorul aliniat, care 

1) Conform Vrwvante. vol. Il ed. V, No. 550. 
2) Conform Navarini, Tratato elementare, II, No. 789.
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lipseşte din articolul 185 italian: „Dospoziţiunile artico- 
Aului 152 se: aplică şi la censori”, 

Ce a vroit legiuitorul român prin „dispozițiunile ar- 
ticolului 152 se aplică şi la censori”? Ştim că articolul 
152 se ocupă cu cazurile, în cari un administrator are in- 
terese contrarii intereselor societăţii într'o determinată o- 
peraţiune: ştim că în aceste cazuri, administratorul cu în- 
terese contrarii este îndatorat să încunoşiiinţeze despre a- 
ceasta pe ceilalţi administratori şi pe censori şi să se 
abțină dela orice deliberare privitoare la acea operaţiune; 
că dacă hotărârea luată de consiliul de administraţie nu a 
“obținut aprobarea censorilor, administratorii răspund de 
pierderile ce ar rezultă pentru societate. Cum pot îi apli- 
cabile aceste dispoziţii censorilor? Censorii pot lua parte 
la consiliile de administraţie, dar nu au vot; ei asistă, nu 
deliberează. Situaţia lor este cu totul alta decât a admi- 
nistratorilor. Nu putem găsi un înţeles trimeterii la art. 
152, decât admițând, că legiuitorul român a voit să spună 
că un censor, care ar avea într'o anume operaţiune un 
interes contrariu, trebue să anunţe pe ceilalţi censori şi 
pe administratori, iar dacă un censor cu interese contrarii 
ar îi chemat să aprobe o hotărire a consiliului de admi- 
nisiraţie, el trebue, nu numai să încunoşiiințeze de acest 
lucru, dar să se abţină dela acea deliberare. 

$ 38. Despre acţiuni 

214. Ce înfelegem prin actiune. — m văzut că socie- 
tăţile anonime se împart, după codul de comerţ român în 
societăţi anonime pe cote, societăţi inexistente în practică, 
şi societățile anonime, al căror capital este împărţit în 
acţiuni. 

Prin „acţiune”, înţelegem, pe de o parte o porţiune din 
capital; iar pe de altă parte înţelegem un titlu de credit, 
care reprezintă o porţiune din capital şi care poate să 
fie nominativ sau la purtător. Este la purtător, când pro-
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prietatea lui se transmite din mână în mână prin simpla 

tradiţie şi nominativ, când proprietatea se trarsmite prin 

facerea unui transfer în registrul societăţii (în registrul de 

acţionari). Transierul consistă dintr'o declaraţie, scrisă în 

registrul de acţionari, subscrisă de cedent şi de cesionar 

sau de mandatarii lor. In caz de deces a acţionarului, tran- 

sferul se face numai după ce moştenitorul va prezentă 

acţiunile, actul de deces şi încheierea tribunalului succesiuni. 

care să constate calitatea de moştenitor. 

Acţiunile pentru cari nu sau făcut toate vărsămintele 

(neachitate în întregime), sunt întotdeauna nominative, iar 

subscriitorii şi diferiţii cesionari sunt responsabili de plaia 

lor totală, chiar de le vor îi înstrăinat (art. 168). 

Deosebirea între o cotă şi o acţiune consistă în faptul 

că atunci când avem capitalul împărţit în cote sau părţi 

sociale, părţile sociale nu sunt reprezentate printr'un titlu 

de credit şi nu se pot transmite cu uşurinţa cu care se 

transmit acţiunile. Acţiunile se transmit după regulile ge- 

nerale din materie de titluri de credit, pe când cotele, 

părțile sociale, se transmit după normele dreptului civil 

în materie de cesiune. | 

215. Acfiunile sunt de o egală valoare. — Legea pre- 

vede că acţiunile sunt de o valoare egală. In sistemul drep- 

tului nostru, nu sunt admisibile acţiunile unei societăţi cari 

nu au o valoare egală unele cu altele. 
Legea prevede că dacă nu trece peste 1 milion capi- 

talui social, acţiunea nu poate să fie mai mică de 100 lei; 

dacă trece peste 5 milioane, valoarea nominală a unei ac- 

țiuni nu poate fi mai mică de 500 lei. 
Dar dacă toate acţiunile au valoare egală, legea nu 

interzice însă emiterea de titluri multiple. Aşa, în loc 
să se emită pentru o societate, care ar avea capital 100 

milioane, numai titluri pentru fiecare acţiune de 500 

lei; se poate emite titluri de 10, 20, 30, «tc. 

acţiuni a 500 lei. Aceasta nu însemnează că acţiu-
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nile nu sunt egale, ci pentru uşurinţa  admiiistraţiei 
se admite contopirea într'un singur titlu, a mai multor ac- 
ţiuni, adică emiterea de titluri multiple. 

216. Ce trebue să cuprindă o acțiune? — Pe lângă că 
orice acţiune trebue tăiată  dintr'un registru cu matcă, şi 
să poarte semnătura a doi „administratori sau a administra- 
torului unic, titlul trebue să mai cuprindă unele indica- 
țiuni necesare, pentruca, oricine va dobândi acţiunea, să 
poată vedea din însuşi cuprinsul titlului despre ce societate 
este vorba şi care este actul constitutiv. 

O acţiune trebue să cuprindă: 
1) Denumirea societăţii ; 

2) _Dai Data ta actului constitutiv şi aceea a publicării lui cu 
arătarea locului unde publicarea a avut” loc; 

3) Acţiunea mai ti trebu2 să arate citra capitalului, nu- 
mărul şi suma totală” a acţiunilor emise ; 

4), In sfârşit, a acţiunea trebue să. arate durata, societăţii. 

217. Sunt admise şi acțiuni la ordin. — Spuneam că 
acţiunile sunt de 2 feluri: nominative şi la purtător. A- 
ceasta însă nu însemnează că n'ar putea există şi o acţiune 
la ordin. Titlurile de credit sunt de 3 feluri: 

Nominative, când ele se transmit printr'un transfer; 
La purtător, când se transmit prin simpla tradiţiune; 
La ordin, când titlul cuprinde numele primului bene- 

ficiar cu speciticarea că drepturile sunt conferite acelui 
beneiiciar, precum şi persoanei arătate în ordinul ce acesta va 
scrie pe titlu, ordin denumit gir. Clauza la ordin face ca 
titlul de credit să circule prin gir. 

Legiuitorul prevede numai acţiuni nominative şi la pur- 
tător, pentrucă în practică, mai ales în momentul confec- 
ționării codului, nu se întâlneau acţiuni la oadta. 

218. Drepturile conferite de către o acțiune. — Legea 
prevede că acţiunile, fie nominative, fie la purtător, conferă
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drepturi egale posesorilor, afară numai dacă prin actul con- 

stitutiv nu se prevede altiel, respectându-se în tot cazul, 

pentru orice acţionar, dreptul de vot în adunările generale 
(art. 166). 

Dar dacă în actul constitutiv se prevede că acţiunile dau 

drepturi egale, asociaţii, prin modificări ulterioare, pot -să 

hotărască emiterea unor acţiuni privilegiate, de prioritate. 

Se poate prevedceă, că unele acţiuni au dreptul să ia din 

beneficiu un procent, bunăoară de 6% şi numai după ce 

acea categorie de acţiuni va percepe din beneficii cei 

6%, restul să se împartă în mod egal între toţi acţio- 

narii. De asemenea acţiuni privilegiate se folosesc so- 

ciatăţile de obicei când îşi măresc capitalul, când voiesc 
să-şi asigure subscrierea emisiunii lansate pe piaţă. Aceste 
noi acţiuni se vor subscrie mai cu uşurinţă, de oarece noii 

acţionari vor avea dreptul să preiă un procent din beneficii 
şi pe urmă vor mai lua un al doilea procent, egal cu 
ceilalţi acţionari, posesori de acţiuni vechi. 

Dar orice acţiune nu dă drept numai la o parte din 

beneticii anuale precum şi la'o cotă parte din averea sa- 

cietăţii la lichidare; orice acţiune mai „dă proprietarului ei un 
“drept de vot în adunarea generală şi nici o dispozițiune 

a actului constitutiv nu poate să răpească dreptul acţio- 

nărului de a votă. Nu sunt valabile clauzele din contractul 
de societate, cari ar prevedea că mau drept să voteze 
decât acţionarii cari ar avea un minimum de acţiuni. La 

noi, abiă în ultima vreme, jurisprudența a stabilit că e 

inadmisibilă clauza, prin care se prevede că au drept la 

vot numai posesorii de cel puţin 5 acţiuni. 
Mai înainte se admiteau asemenea clauze, invocân- 

du-se art. 159 din codul de comerţ, care, prevăzând modul 
de votare în adunările generale, adaogă că se poate derogă 
prin statuţe. Dece derogare e vorba? Legea spune că până la 
5 acţienări, acţionarul are un vot. Actul constitutiv poate 
hotări că pentru 5 acţiuni, acţionarul are 5 voturi. Dea- 
semenea dacă acţionarul posedă peste 100 acţiuni, pentru
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fiecare 25 acţiuni va avea un vot. Dar se poate prevedeă 
în statute şi altfel; bunăoară, că fiecare acţiune dă un drept de 
vot, indiferent de numărul acţiunilor. Un lucru numai nu 
se poate prevedea: că un acţionar nu are drept de vot. 
Chiar dacă are o singură acţiune, acţionarul tot votează; 
votul este indisolubil legat de calitatea de acţionar. 

Dar se pune întrebarea: dacă fiecare acţionar are un 
drept la vot, dacă am văzut că acţiunile conferă drepturi 
egale, afară dacă părţile nu dispun altfel, se admite în 
dreptul nostru acţiuni cu vot plural? 

Se poate prevedea în contractul de societate, că o 
parte dintre acţiuni dau dreptul obişnuit la vot, iar altă 
parte conieră vot plural, bunăoară 5 voturi de fiecare 
acţiune? S'a susținut şi se susţine, că în dreptul nostru o 
asemenea emisiune de acţiuni este valabilă, mai întâi, pentrucă 
legea, (art. 166), spune că acţiunile conferă drepturi egale, 
afară numai dacă actul constitutiv nu dispune altfel şi, al 
doilea, că legea, când vorbeşte de modul cum se votează 
in adunerea generală, spune că peniru 5 acţiuni este un 

vot, până la 100 pentru fiecare 5 acţiuni câte un vot, 
iar, dacă are mai mult de 100 acţiuni, pentru fiecare .25 

acţiuni, câte un vot, adăogând: „se poate derogă la aceste 

dispoziţiuni prin actul constitutiv sau prin statute” (art. 
159). Din aceste 2 texte s'a tras de către unii concluziunea, 
că asociaţii pot prevede emiterea de acţiuni cu vot plural. 
Problema nu este aşa uşoară. Un lucru este cert: când 

s'a confecţionat codul comercial legiuitorul nu a avut în 
vedere acţiunile cu vot plural, acestea au apărut ulterior. 
Legiuitorul, când a scris, că acţiunile dau drepturi egale, 

afară de stipulaţiunile contrarii, s'a ocupat de drepturile 
patrimoniale, adică s'a gândit la drepturile ide repartiția bene- 
ficiului sau a averii societăţii. El s'a gândit, că o categorie 

de acţiuni poate să aibă un drept mai mare la dividente; nu 
s'a gândit însă că se vor creiă categorii de acţiuni cu număr 

diferit de voturi; nu sa gândit că ar puteă o minoritate 
să decidă totul graţie votului plural. Deasemenea, când
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legea spune că părţile prin actul constitutiv pot să prevadă 

o altă scară de votare, nu s'a preocupat de votul plural. 

In Italia este o discuţiune aprinsă asupra admisibilităţii 

votului plural. Jurisprudenţa înclină pentru admiterea lui. 

Argumentele împotriva votului plural nu sunt trase numai 

din texte, ci şi din teama abuzurilor, ce s'ar face, dacă 
el se admite. Intr'adevăr, votul plural poate da loc la 
multe abuzuri, dat fiind că o minoritate ar decide de soarta 
societăţii. 

Acum câţiva ani, sa prezentat la Tribunalul Ilfov o 
cerere pentru autorizarea de funcţionarea unei societăţi în 
care un capitalist străin, graţie votului plural, dispunea 
de societate. 

Tribunalul, în baza dreptului conferit de lege, a pus 
în vedere societăţii să modifice clauzele sociale şi să 
şteargă votul plural. Societatea s'a supus, astfel că nu 
sa putut da o hotărire, dacă votul plural este valabil 
sau nu, 

Dar votul plural ar putea avea şi o parte bună pentru 

noi, în caz de colaborare între capitalul românesc şi ca- 

pitalul străin, spre a proteja capitalul românesc graţie 
votului plural ce i sar acorda. 

219. /ndatoririle ce decurg din acțiuni. — Dacă acţiunea 

“dă drepturi, ea impune şi anume îndatoriri: acționarii 
sunt îndatoraţi, ca orice asociat, să, facă vărsămintele, 
potrivit stipulaţiunilor din contractul "social. Până în mo- 

mentul când o acţiune nu este achitată în întregime, ea 

este nominativă. Până în momentul când acţiunea n'a fost 

achitată în întregime, toţi aceia, prin al căror patrimoniu 
a trecut acţiunea, sunt solidar răspunzători de achitarea 
ei. Nimeni nu poate obţine o acţiune, câtă vreme nu e com- 
plect achitată, decât făcându-se transfertul în registrul 
societăţii, care astfel ştie prin ce mâini a trecut acţiunea. 

Prin urmare chiar o acţiune la purtător, dacă nu a fost 
achitată, este tratată ca o acţiune nominativă, şi dacă la
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-scadenţă, posesorul nu achită vărsământul, legea dă dreptul 

societăţi să urmărească pe toţi aceia cari au avut acţiunea 

în patrimoniul lor, pentrucă înstrăinarea oricărei acţiuni in- 
complect achitate, nu liberează de obligaţiunea de a achită 

vărsămintele datorate. Toţi cei cari au avut-o sunt solidar 

ţinuţi la achitarea ei integrală. Dar legea, pe lângă acţiu- 
nea contra purtătorului actual şi în contra celor, cari au 
transmis-o, mai acordă societăţii şi alte căi, pentru a intră 

în posesiunea sumelor ce i se datorează de către acţionari. 

Legea prevede, că societatea poate să publice în Monitorul 

Oficial şi în foaia anunţurilor judiciare a locului unde 

ea îşi are sediul, o somaţiune, adresată acţionarilor, 

cari sunt în întârziere” cu achitarea acţiunilor şi, dacă 

după trecere de 15 zile dela publicaţia acestei soma- 

țiuni, acţionarii nu se prezintă, se procedează la vân- 

zarea acţiunilor pe preţul curent; iar dacă vânzarea nu se 
-poate tace din lipsă de cumpărători, societatea, după art. 

170 c. com., are alegere; sau declară acţiunile ajunse la 

scadență — aşă zice legiuitorul român, în mod incorect, 

pe când legiuitorul italian declară decăzute acţiunile, căci 
o acţiune nu poate să ajungă la scadență — şi ca con- 

secinţă, şă reţină vărsămintele făcute în contul acelor ac- 

-ţiuni; sau să nu socotească acţiunea decăzută, şi în acest 

caz să urmărească pe subscriitori şi pe cesionari pentru 

plata vărsămintelor datorate. Dacă societatea optează pen- 

tru decăderea acţiunilor, ea nu mai poate urmări pe sub- 

“scriitori şi pe cesionari; în acest caz capitalul social se 

reduce la vărsămintele efectuate. 

Deciziunile de decadenţă (sau de ajungere la scadenţă), 
nu pot îi luate decât de adunarea generală, tocmai pentrucă 

însemnează o micşorare de capital. Admitem că s'a vărsat 

200 lei dintr'o acţiune de 590 lei. Acţiunea se declară de- 

căzută. Insemnează că acţiunea se scoate din circulație şi 

capitalul este micşorat cu 3009 lei. 

Dacă societatea, în urma somaţiunii publicate, vinde 
„acțiunile în bursă; vânzarea se face in contul şi pe riscul 

18
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acţionarului. Dacă o acţiune cu valoarea nominală de lei 500, 
se vinde cu lei 400, societatea va reţine suma ce i se da- 
torează, (bunăoară 300 lei), iar restul va da vechiului 
acţionar, deoarece vânzarea s'a făcut în contul lui. | 

Pentru ca publicul să cunoască Situaţiunea acţiunilor, 
pe lângă dreptul celor interesaţi de a cerceta reigstrul de: 
acţionari, câtă vreme acțiunile nu sunt complect achitate 
(art. 144 c. coimn.), legea mai stabileşte, că situaţiunea acţiu- 
nilor va fi publicată împreună cu bilanţul exerciţiului social, 
arătându-se numărul acţiunilor ajunse la scadență şi văr-- 
sămintele făcute în contul lor. 

220. Acțiunea este indivizibilă. — Dacă o acţiune no- 
minativă -—- ea ne interesează, nu cea la purtător, al 
cărei proprietar este posesorul — devine proprietatea mai 
multor persoane, fie printr'o convenţiune, fie prin succesiune, 
societatea nu poate fi obligată să recunoască decât un 
singur titular, căci drepturile dintr'o acţiune nu se pot 
divide şi dacă coindivizarii nu arată care dintre ei va fi 
titularul în ce priveşte raporturile cu societatea, societatea. 
nu este ținută să recunoască transmiterea acţiunii. 

221. Wu se pot emite acțiuni sub valoarea nominală. —. 
Mai trebue să adăogăm că administratorii nu pot să emită: 
acţiuni, sub valoarea nominală. Bunăoară, dacă o acţiune: are valoare nominală de 500, administratorii sunt șoli- 
dari răspunzători, dacă emit acţiuni pe preţul de 450 lei. 
Ei trebue să emită acţiuni egale cel puţin cu valoarea nominală. 
Pot să emită acțiuni şi peste valoarea nominală (acţiuni cu 
primă), şi se poate prevedea că această primă, acest plus 
peste valoarea nominală, să treacă la fondul de rezervă. 
sau să treacă la fondurile obişnuite. 

222. Nouă emisiune de acțiuni. — Legea mai prevede- că nu se poate proceda la o nouă emisiune de acţiuni, decât după ce primele acţiuni au fost complect achitate..
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Această măsură este luată pentru protecţia publicului, care 
ar fi tentat să subscrie, precum şi pentru protecţia celor 

cari ar contractă cu societatea spre a nu îi înşelaţi de 
-marea sumă a capitalului. Tot pentru apărarea terţilor am 

văzut, că este şi dispoziţia articolului 104 c. com., după 

care în orice act scris, stipulat în interesul societăţii şi 

în orice act, scrisoare, publicaţiune sau anunţ emanând dela 

„o societate, va trebui să se arate capitalul efectiv vărsat 

rezultând din ultimul bilanţ. 

$ 39. Despre obligaţiuni. 

223. Generalităţi. — O societate, când. are nevoie de o 

sumă de bani, se poate împrumută după” dreptul comun, 

prin cambii, ipotecă, gaj, etc.; de asemenea ea poate emite 

noi acţiuni. Dar în acest din urmă caz, o serie nouă de 

persoane vor participă la beneficiile societăţii, ceeace poate să 

nu convină acţionarilor şi ei să prefere ca societatea să 

se adreseze publicului dela care să obțină sumele necesare, 

cu titlu de împrrumut, şi în schimbul emisiunii unor obli- 

gaţiuni. 

Când societatea se împrumută prin obligaţiuni, ea emite 

nişte titluri de credit, nominative sau la purtător. De multe 

ori se prevăd garanţii speciale, pentru deţinătorii de obli- 

gaţiuni. 
Posesorii obligaţiunilor — numiţi şi obligatari — nu sunt 

asociaţi, ci creditori ai societăţii. Creanţa este încorporată în- 

tr'un titlu; ea circulă, creditorul este posesorul documentului. 

Obligaţiunile se achită din beneficiile anuale şi în cele 

mai multe cazuri se prevede o scară de amortizare; un 

anumit procent din beneficiul anual se foloseşte la retra- 

gerea obligaţiunilor după un plan determinat şi obicinuit 

prin tragere la sorţi. 

Sunt cazuri „când societăţile pe acţiuni, spre a atrage 

„capitaluri, prevăd că la tragerea la sorţi, pe lângă valoarea
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nominală a unei obligaţiuni, se va mai da obligatarilor o sumă în plus, un premiu,. care, evident, se achită din beneficiile societăţii. 

224. Maximum de obligaţiuni. — Pentru ca o societate pe acţiuni să nu speculeze  nuumn'ai capitalul împrumutat, legea face o proporţiune între capitalul societăţii şi ca- pitalul ce poate fi împrumutat prin obligaţiuni. O societate nu poate să emită obligaţiuni cari să întreacă capitalul vărsat şi existent după ultimul bilanţ. Limita maximă pen- tru oblicaţiuni este maximum de capital vărsaţ şi exist-nt după „ultimul „bilani DEOBăE lait” 173 cete ea Poate o societate pe acţiuni să emită obligaţiuni şi peste cifra capitalului vărsat şi existent după ultimul bilanj? Da, cu o condiţiune, ca plusul să fie garantat prin titluri de imprumuturi de stat, judeţ sau comună şi cari titluri vor îi depuse la Cassa de depuieri şi Consemnaţiuni, unde vor stă până la stingerea obligaţiunilor emise. 
Dar în afară de garanţiile acestea, consistând în îm- prumuturi de stat, judeţ sau comună, legea mai prevede: că se poate garanta plusul de obligaţiuni prin imobile sau creanţe ipotecare pe imobile situate în România. Insă crean- țele ipotecare nu pot fi primite decât până la 800% cin. valoarea imobilului. | 

în ectează la plata obligaţiunilor anumite imo- bile, în acest caz se vor luă inscripţiuni ipotecare, ară- tându-se în inscripţiuni, că se afectează acele imobile la plata obligaţiunilor. 

       

225. Emiterea obligaţiunilor. — Oblisaiunie se emit: fie prin subscripțiune publică, fie prin tratative directe cu obligatarii. Legea prevede că este neapărat necesară o deciziune a adunării generale care să încuviinţeze emisiunea de obligaţiuni, chiar în ipoteza că în actul coastitutiv se dă Putere administratorilor să facă acest lucru (art. 174).
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Deciziunea trebue luată de adunarea generală, în care 

să fie prezenţi acţionari reprezentând 3/4 din capitalul 

social şi votul afirmativ al unui număr de asociaţi, cari 

să reprezinte cel puţin 1/2 din capitalul social. 
Dacă la prima adunare nu se poate întruai numărul ară- 

tat, penirucâ să se ia o hotărire valabilă, s2 poate con- 

voca a doua adunare şi această a doua adunare ia hotă- 

rîre, oricare ar fi capitalul reprezentat, cu condiţiunea ca 

să voteze 2/3 din acţionarii prezenţi. 

Dacă emisiunea de obligaţiuni, se va face prin sub-. 

scripție publică, administratorii sunt îndatoraţi să prezinte 

la tribunalul comercial deciziunea adunării generale care 

a hotărit emisiunea de obligaţiuni împreună cu prospectul, 

pentru ca să se transcrie şi să se afişeze potrivit dispozi- ” 

țiunilor art. 92 c. com. 

Dacă nu se transcrie, hotărirea adunării generale pen- 

tru emitere de obligaţiuni nu are tărie. 

La deciziune şi prospect se va alătura recipisa de con- 

semnarea titlurilor, dacă obligaţiunile sunt garantate şi cu 

titluri de stat, judeţ sau comună. 

226. Lrospect. — Dacă emisiunea obligaţiunilor se face 

prin subscripţie publică, administratorii sunt datori să pu- 

plice un prospect — legea spune manifest —- care va 

cuprinde: 

1) Denumirea, obiectul şi sediul societăţii ; 

2) Data actului constitutiv şi data actelor mo iticatoare 

cu arătarea când s'a publicat actul constitutiv şi când 

s'au publicat actele modificatoare; _ 

3) Capitalul social şi situaţiunea societăţii după ultimul 

bilanţ. 

Este necesar să avem situaţiunea după ultimul bilanţ, 

pentrucă am văzut că societatea nu poate emite, decât cu 

anume garanţii, obligaţiuni de o valoare mai mare decât 

capitalul vărsat şi existent;
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4) Valoarea totală a obligaţiunilor ce se intenţionează 

“să se emită, precum şi valoarea obligaţiunilor ce s'au emis 

în precedent. ! 

Va arătă cum se vor achita obligaţiunile; dobânda ce 
se va plăti pentru aceste obligaţiuni şi dacă ele vor fi 

nominative sau la purtător; 

5) Data publicării deciziunii prin care sa hotărit e- 

misiunea obligaţiunilor; iar dacă se emit obligaţiuni pen- 

tru o valoare mai mare decât capitalul vărsat şi existent 
după ultimul bilanţ, prospectul va mai arătă date suti- 
ciente sau cum spune legea, informaţiuni necesare, pentru 
a se aprecia garanţia ce se oferă. 

Subscrierile la obligaţiuni se fac în josul prospectului, 

întocmai cum am văzut că se subscriu acţiunile, atunci 

când s'a constituit societatea prin subscripţie publică?” 

227. Titlul obligaţiunilor. — Titlul obligaţiunilor cu- 
prinde tot ceeace am văzut că cuprinde şi prospectul şi 
în plus legea mai cere să cuprindă şi tabloul plăţilor 

capitalului şi procentului. Din chiar cuprinsul textului tre- 
bue să se vadă cum se amortizează obligaţiunile (cum se 
stinge înprumutul): scadenţele eşalonate ale obligaţiunilor 

precum şi când se achită dobânzile şi quantumul lor. 

Din cele arătate mai sus trebue să reținem că atunci 

când se emit obligaţiuni, societatea se împrumută; iar cei 

cari dau bani cu împrumut capătă în schimb titluri de 
credit nuwmnite obligaţiuni. Dobânditorii de obligaţiuni — 
obligatarii — nu trebuiesc confundați cu acţionarii, căci 
obligatarii nu sunt asociaţi; ei nu sunt părtaşi la beneficii, 
ci sunt creditori şi au drept la dobânzi, chiar dacă exer- 
cițiul social arată pierderi. 

$ 40 Despre bilanţ. 

228. Întocmire; publicități. —  Pm văzut că fiecare 
comerciant este obligat să facă un inventar şi un bilanţ
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anual. Am văzut cum trebuie întocmit inventarul; 
deasemenea am mai văzut, când ne-am ocupat de ce tre- 

buie să cuprindă actul constitutiv, că legea prevede 
ca în actul constitutiv să se arate regulele pentru întoc- 

mirea bilanţului. . 

Bilanţul, după cum ştim, este un de_ activul 
şi de pasivul unui comerciant, „Din bilanţul societăţii ano- 

ete ae e beneficiul anual şi ce di- 
vidend se poate împărţi asociaţilor (acţionarilor). 

Administratorii sunt obligaţi după codul de comerţ, 

ca în fiecare an, cel mai târziu 6 luni dela încheierea exer- 
cițiului social, să convoace adunarea generală, ca să discute 
bilanţul. 

După legea contribuţiunilor directe, prezentarea decla- 
raţiunii de impunere şi a bilanţului la societăţile pe ac- 
țiuni trebue să se facă până la finele lunii Aprilie (bilanţ 

fiscal). 
Administratorii sunt îndatoraţi să prezinte censorilor 

bilanţul cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua fixată 

pentru a se întruni adunarea generală. 

In bilanţ se va arăta: capitalul social care există în 

momentul când se întocmeşte bilanţul; suma vărsămintelor 

făcute de acţionari, cât mai datorează acţionarii pe baza 

acţiunilor subscrise; activul şi pasivul societății precum şi 

beneficiile reale sau pierderile încercate. 

Dacă este vorba de o societate de asigurări, bilanţul 

va mai arăta, că 1/2 sau 1/4 din primele de asigurări, 
asupra vieţii s'au plasat în titluri de ale datoriei publice sau 
în alte titluri româneşti primite la cassele Statului drept 

garanţie, în imobile situate în România sau în creanţe ipo- 

tecare asupra unor asemenea imobile, acceptate de către 

Ministerul de comerţ. 
Censorii, primind dela administratori bilanţul, confruntă 

bilanţul cu registrele societăţii şi fac un raport către adu- 

narea generală. Să nu uităm, că însărcinarea de căpetenie a
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«censorilor, este de a informa pe acţionari despre mersul so- 

cietății şi în special asupra sincerităţii bilanţului. 

O copie după bilanţ, împreună cu raportul cenzorilor 

trebuie să stea la sediul societăţii cel puţin cu 15 zile 

înainte de ziua fixață pentru întrunirea adunării generale 

şi orice persoană va dovedi că este acţionar, poate să 

cerceteze bilanţul şi raportul cenzorilor. 

Legea dă, prin urmare, posibilitatea oricărui acţionar 
ca cu 15 zile înainte de ziua fixată pentru întrunirea ady- 

nării generale, să se prezinte şi să ceară bilanţul îm! 

preună cu raportul cenzorilor, pentru ca săi fie în cu- 

noştință de cauză. 

Cu cel puţin 8 zile înainte de adunarea generală, bi- 

lgrițul trebuie publicat în „Monitorul Oficial”, pentru a-l 

aduce la cunoştinţa tuturor: acţionari şi terți. 

Intrunindu-se adunarea generală, ea poate să-l aprobe 

pur şi simplu, sau poate să-l modifice. 

In termen de 10 zile dela data când adunarea gene- 

rală a aprobat bilanţul, administratorii sunt îndatoraţi să 

-depună la Grefa Tribunalului de comerţ o copie după bilanţ 

precum şi raportul censorilor şi procesul verbal al adunării 

generale care a aprobat bilanţul, pentruca să facă menţiune 

de depunerea bilanţului în registrul pentru societăţi şi pentru 

publicarea lui în „Monitorul Oficial” şi toaia anunţurilor 

judiciare. 

Numai din beneficiul net, rezultat în urma unui bilanţ a- 

probat se pot împărţi dividende acţionarilor. 
Avem beneficiu brut, când nu am scăzut din el chel- 

tuelile de administraţiune; iar după ce din beneficiu am 

scăzut cheltuelile de administraţie, ceeace rezultă, este be- 

neficiul net. | 

229. Fondurile de rezervă. — Din beneficiul net, se 

scade a douăzecea parte, care se trece la rezerva legală. 
— ee maeraza o i.
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Dacă fondul de rezervă a atins a cincea parte din ca-. 
pitalul social, societatea este dispensată de a mai reţine din. 
beneficii şi a mări fondul de rezervă. 

Actul constitutiv poate să prevadă un fond de rezervă 
cât de mare şi asociaţii sunt obligaţi să respecte dispozi- 
țiunile actului constitutiv. 

Dar actul constitutiv, mai poate să prevadă şi alte. 
fonduri de rezervă, cari se numesc fonduri de rezervă sta- 

_tutare, spre deosebire de fondul de rezervă impus de- 
lege şi care se numeşte legal. 

Chiar dacă nu prevede âctul constitutiv, adunarea ge- 
nerală poate să prevadă fonduri de rezervă, cumi bunăoară. 
pentru amortismente, sau pentru creanţele dubioase. 

Deci o societate poate să aibă mai multe fonduri de 
rezervă: unul legal şi altele statutare ori hotărite de adu- 
nările generale. 

250. Dividende. — După ce se scade din beneficiu 
partea cuvenită fondului de rezervă, adunarea generală dis- 
tribue ce rămâne din beneficiu, în măsura ce va hotări, aso- 
ciaţilor, sub formă de dividend. Liberă este însă adu- 
narea generală ca să dispună a nu se împărţi dividende. 

Se poate întâmpla însă, ca bilanţul să nu fie sincer. 
Se poate întâmplă ca societatea, deşi este în pierdere, ad- 
ministratorii să compileze astfel bilanţul, încât să arate: 

beneficii. - 

Acţionarii cari au luat dividende nu sunt obligaţi să 

restitue dividendele, atunci când sunt de bună credinţă. 

Dividendele distribuite în baza bilanţurilor nesincere- 

(societatea neavând în realitate beneficii) se numesc divi- 
dende fictive. am cpr 

_Loginitorl IT at 2 265, prevede o amendă până la. 
5.000 lei, în afară de pedepsele mai grele din codul penal, ” 

pentru administratorii şi directorii cari cu ştiinţă, în licsă 
de bilanţuri sau contrariu de ceeace rezultă din bilanţuri,.
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său pria mijlocire de bilanţuri frauduloase, au distribuit 

asociaţilor devidende neluate din beneficii reale. 

Vasăzică, legiuitorul prin art. 265 pedepseşte distri- 
buirea de dividende fictive. 

Avem delictul de distribuire de dividende fictive: 

1) Când în lipsă de bilanţ, se distribue dividende ce 
nu sunt reale; 

2) Când, contrariu de cele ce rezultă din bilanţ, se dis- 
tribue dividende fictive; 

3) Când sa întocmit bilanţ fraudulos, pentru a se 

puteă distribui beneficii. 

In toate aceste cazuri, administratorii, în afară de răs- 

pundere civilă, mai au şi răspundere penală. 

Dar nu, numai că nu se pot distribui dividende decât 
numai din beneficii, dar, când nu sunt beneficii, nu se pot 

distribui nici măcar dobânzi acţionarilor. 

In miod excepţional se admite să se stipuleze în actul 

constitutiv plata de procente în favoarea acţiunilor, deşi so- 

cietatea nu are beneficii, dar aceasta numai când este vorba 

de o societate industrială, la care este necesar un timp mai în- 

«delungat, pentru „constituirea obiectului social”. In realitate, 

înțelegem prin aceste cuvinte ale art. 183, că se face excepţiune 

pentru societăţile industriale, la cari este necesar un timp 

mai îndelungat pentru ca să se ajungă la primul an de 

beneticii. La întreprinderile de construcţiuni, de căi îe- 

rate, bunăoară, vor trece câţiva ani, până vor produce be- 

neficii, căci o societate de acest fel, în primii ani 

nu face altceva, decât învesteşte capitaluri în construc- 

iuni şi numai după ce  construcţiunea, calea ferată, 

este pusă în funcţiune, se pot produce beneficii. -In 

acest caz, spune legea, se poate prevedea în contractul 
de societate ca acţionarilor să li se distribue dobânzi, 
însă numai în timp de 3 ani dela constituire şi dobânzile 

să nu fie mai mari de 50%. Aceste dobânzi distribuite vor 

îi acăogate la primele cheltueli de instalare şi toate aceste
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cheltueli de instalare cad în sarcina anilo:, cari vor produce: 
beneficii. Prin urmare, în primul an de beneitcii se scot: 
cheltuelile și dobânzile plătite şi numai după ce s'a luaţ. 
o Sumă şi pentru fondul de rezervă, se vor distribui ac-.. 
ţionarilor dividende.



CAPITOLUL V 

Societăţile în comandită pe acţiuni. 

“3 41. Reguli proprii societăţilor în comandită pe acţiuni. 

231. Caracterele societății; împărțirea capitalului în 
acțiuni. — Societăţile pe acţiuni pot fi de 2 feluri: societăţi: 
anonime pe acţiuni, despre cari ne-am ocupat, adică socie- 
tăți în cari toţi asociaţii răspund numai cu miza lor socială şi 
cazitalul este împărţit în acţiuni; ji _Societăţi în comandiţă 
pe acţiuni, în cari unii din asociați “răspund nemărginit şi 
s5lidari cu întreaga lor” avere (acelaş principiu dela so- 
cietăţile în comandită simplă), şi, pe lângă acești asociaţi, 
cari răspund în mod nemărginit, sunt alţi asociaţi, curi 
n. răspund decât cu miza lor, sunt comanditarii şi al 
căror capital este împărţit totdeauna în acţiuni. 

Codul comercial, când vorbeşte despre diferitele socie- 
tăți, ne arată în art. 77 că societatea în comandită este 

atunci când obligaţiunile sociale suat garantate prin respoiz- 
sabilitatea nemărginită şi solidară a unuia sau mai multor 
asociaţi comanditaţi şi prin responsabilitatea unuia sau 

mai multor asociaţi comnanditari, mărginită la o sumă de- 

terminată, care poate fi reprezentată prin acţiuni. Cu 
alte cuvinte, din litera art. 77 ar părea că numai ca- 

pitalul  comanditarilor poate îi împărțit în acţiuni, 

iar capitalul comanditaţilor, al cexor cari răspund ne-
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mărginit, nu poate fi împărţit în acţiuni. Această 

primă interpretare este susținută de unii autori italieni, 

printre cari Marghieri. 

Majoritatea însă a autorilor italieni socotesc. că tot 

capitalul unei societăți în comandită pe acţiuni poate îi 

împărţit în acţiuni, deci şi capitalul persoanelor, cari răspund 

nemărginit. Dacă persoanele nemărginit răspunzătoare, co- 

manditaţii, înstrăinează acţiunile, ei rămân 'totuş răspun- 

zători nemărginit, cu întreaga lor avere. 

Cu ocazia votării codului de comerţ italian, s'a cerut 

să se șteargă cuvintele, din cari ar reeşi că numai capitalul 

comanditarilor poate fi împărţit în acţiuni, şi s'a răspuns 

că nu este nevoie, deoarece dacă asociaţii comanditaţi au 

capitalul lor subscris şi împărţit în acţiuni, ei vor avea 

o dublă figură: o figură de posesori de acţiuni şi o figură 

de răspunzători nemărginiți. Dacă ei înstrăinează acţiu- 

nile, le înstrăinează în calitatea lor de posesori de acţiuni 
şi cine dobândeşte acele acţiuni, nu răspund decât cu miza 

socială. Comanditaţii, însă, îşi păstrează figura lor de răs- 

punzători nemărginit. 

232. Organizarea societăților în comandită pe acțiuni. — 
Legiuitorul se ocupă foarte puţin de sozietăţile în coman- 

dită pe acţiuni. Forma, modul de constituire, dispoziţiile 

cu referinţă la administrare, bilanţ, acţiuni, adunare generală, 
censori, sunt aceleaşi ca şi la societăţile anonime pe ac- 

țiuni. Numai în ce priveşte raporturile comanditaţilor cu 

"societatea şi cu cei de al treilea, se aplică regulile dela 

societăţile în comandită simplă. 
Codul de comerţ prevede următoarele reguli spe- 

ciale pentru societăţile în comandită pe acţiuni: 

1) La societăţile în comandită pe acţiuni, administratorii 
nu pot îi decât comanditaţii. Ei pot fi revocaţi de către 

adunarea generală a acţionarilor, în care să fie prezenţi 
acţionari cari să reprezinte 3/4 din capitalul social şi 
votul de revocare trebue să fie dat de majoritatea capita-
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lului social (majoritatea cerută de art. 160). Adică, la 
societăţile în comandită pe acţiuni, pentru revocarea unui 

administrator se cer aceleaşi condițiuni ca şi pentru mo- 

diticarea actului constitutiv. 
Administratorii revocaţi continuă să răs»undă nemăr- 

ginit pentru toate obligaţiunile contractate în timipul admi- 

nistraţiei lor şi ei, evident, plătind datoriile societăţii, vor 

avea recurs contra acesteia. - 

Administratorii pot îi revocaţi oricând de adunarea 
generală cu majoritatea arătată mai sus. Dar dacă revo- 
carea este făcută fără justă cauză, şi produce pagube ma- 

teriale ori morale administratorului revocat, societatea ire- 

"ue să-l despăgubească. 

2) Intrucât e posibil ca acţionarii să fi subscris acţiu- 

nile intuitu personae, socotind probitatea unei persoane, a- 

leasă “adiministrator ; legea dă dreptul oricărui acţionar care 
n: consimte la revocare, să facă uz de diszoziţiiie art. 160 

şi să se retragă din societate, exact cum se prevede şi la 

societăţile anonime în cazurile arătate de acelaş articol 160. 

3) Revocându-se un administrator sau în cazul când 

este un loc vacant de administrator, (moarte, faliment, pu- 

nere sub interdicţie sau sub consiliu judiciar-, adunarea 

generală, tot în condiţiunile arătate de art. 160, poate 

să subroge pe o altă persoană în locul celui ce a incetat 

de a mai fi administrator. Noul administrator, prin în- 
suşi faptul că a primit această funcţiune, devine asociai 

comânditat. Dacă sunt mai mulţi administratori, pe lângă 

votul adunării generale se mai cere şi consimţământul celor- 

lalţi administratori pentru complectarea locului vacant. 
Societăţile în comandită pe acţiuni sunt din ce în 

ce mai :rare şi alte forme de societăţi le ia locul. Sa- 
cietăţile în comandită au avut un rol în Franţa, şi în 
genere in toate ţările, în cari, la un moment dat, s'au 
prevăzui măsuri restrictive numai contra societăţilor ano- 

nime. Aşă, în Franţa, am asistai, în cursul vremurilor, la 

trecerea dela concesiune, dela admiterea societăţilor ano-
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nime numai în urma unei concesionări din partea R=gelui, 
sau, în urmă, din partea guvernului, la o libertate nemă- 
surată, fără vreun control la constituire. 

Văzându-se abuzurile, s'a admis un sistem de autorizare 
Insă, când s'a făcut un regimi restrictiv pentru societăţile: 
anonime, nu s'a făcut acelaş regim şi pentru societăţile 
în comandită pe acţiuni. Cei cari nu mai puteau înfiinţa decât 
cu greutate o societate anonimă, au început să înfiinţeze 
societăţi în comandită pe acțiuni. Şi am asistat la 'o furie 
de înfiinţări de asemenea societăţi. Imediat s'a văzut gre- 
şala şi s'au prevăzut şi pentru aceste societăţi în comandită 
pe acţiuni aceleaşi norme ca şi pentru societăţile anonime. 
Odată supuse aceluiaș regim, societăţile în comandită ţe 
acțiuni aproape au dispărut? Astăzi este o tendință de a 

» introduce un nou fel de societate, societatea cu răspundere 
mărginită, care are avantagiul: 

1) De a putea pune în firmă, numele unuia dintre 
asociaţi şi; 

2) De a da putinţă tuturor asociaților — deşi societatea 
nu e pe acţiuni-—să răspundă totuşi limitat. 

La noi 4—5 persoane nu pot să se asocieze, decât 
sau să formeze o societate cu răspundere nelimitată (în nume 
colectiv şi în comandită simplă), ori să recurgă la forma 
societăţilor anonime, îndeplinind forme greoaie de consti- 
îuire, de administrare, etc. 

In Bucovina există acest fel de societate cu răspundere 
mărginită, formată chiar numai din 2 persoane. Două per- 
soane se asociază, despart din patrimoniul lor o sumă 
oarecare, constituesc o societate şi ei nu răspund decât cu 
patrimoniul social; amândoi constituesc 9 persoană juri- 
dică, distinctă de persoana lor, cu răspundere proprie. A- 
ceastă formă de societate cu răspundere mărginită, din 
legiuirea germană şi austriacă, a fost adoptată de curând 
şi de Franţa.



CAPITOLUL VI 

Despre dizolvarea societăților comerciale. 

$ 42. Cazurile de dizolvare. 

255. Cauzele de dizolvare, comune tuturor societăților 

comerciale. — Societăţile comerciale se dizolvă: 

» Prin ajungerea la termenul stipulat în contractul 
de societate. Dacă "6 societate a fost constituită în 1918 
bunăoară, prevăzându-se în contract că va dura până la 

1 Ianuarie 1929, împlinirea termenului prevăzut în con- 
tract (1 Ianuarie 1929) aduce dizolvarea societăţii. 

Dacă nu se arată această dată în contractul unei so- 

cietăţi, fiecare asociat poate cere dizolvarea, societatea so- 

cotindu-se neregulat constituită (A se vedea Vivante, 753), 
2y Societatea _se dizolvă din lipsă de obiect, desfiin- 

ţarea obiectului sau imposibilitatea pentru societate de 

a-şi mai îndeplini obiectul. 

Dacă o societate a fost constituită pentru explatarea 

unui hotel şi dacă hotelul este distrus printr'un incendiu, 

societatea se dizolvă prin desființarea obiectului. Dease- 

menea, dacă societatea este în mod vădit în imrosibilitate 

de a-şi mai urmări obiectul, legea prevede că în acest 

caz societatea se dizolvă; 

3) Societatea se dizolvă prin terminarea . obiectului 

prevăzut. în contractul de societate. Dacă „o societate s'a 

19
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coristituit pentru exploatarea unei cariere sau unei păduri 
şi întreg obiectul social a fost terminat, cariera sau pădurea 
a fost exploatată până la sfârşit, societatea se dizolvă; 

y Societatea se dizolvă prin faliment Şi legea spune 
că se dizolvă, chiar dacă în urma falimentului intervine 
un concordat între creditori şi societate; 

5y Societatea se dizolvă prin pierderea întregului ca- 

  

  „Pital. Am văzut la societăţile pe acţiuni că dacă se pierde 
1/3 din capital, asociaţii sunt convocați să decidă, ori rein- 
egrarea capitalului, ori reducerea” cășitalului” la “câpitalul 
rămas şi am mai văzut cu acea ocazie, că dacă se pierd 2/3 
din capital, societatea se dizolvă de plin drept; 

6) Societatea se dizolvă: "dată "prim-înzienare, este ab- sorbită de o altă societate, sau când din fuzionare se naşte - re 

o nouă societate; 

1)-ân sfârşit, societatea se dizolvă prin deciziunea_aso-. ciaţilor. Totdeauna asociaţii sunt liberi să decidă dizolvarea. 
dar aci avem o deosebire între societăţile pe acţiuni şi 
societăţile în nume colectiv şi comandită simplă. 

Ca să se dizolve o societate în nume colectiv sau în 
“comandită simplă prin voinţa asociaţilor, deciziunea trebue 
luată printr'un vot unanim al lor. 

In ce priveşte societăţile pe acţiuni, am văzut, când 
am vorbit de modificarea actului constitutiv şi de adunarea 
generală, că se poate face această dizolvare, chiar numai 
cu majoritatea cerută de art. 160. 

254. În cari cazuri dizolvarea operează de plin drept. — 
Intre cele 7 cazuri de dizolvare, prevăzute de art. 191, 
trebue să facem distincţiune între cauzele de dizolvare de 
drept şi cele cari nu operează de drepi. 

Legiuitorul, după ce enumeră toate cauzele de di- 
zolvare, ne arată că ajungerea la termenul prevăzut 
în actul constitutiv, precum şi în caz de termi- 
nâre a obiectului social, societatea se dizolvă de plin 
drept. S'a contestat şi sa zis de către unii autori
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italieni, printre cari vă citez pe Navarrini, că exprimarea 
din art. 192 nu ar fi potrivită. Deşi legiuitorul, în art. 192, 
vorbeşte de 2 din cauzele de dizolvare, spunând că acestea 

ar operă de plin drept, totuş nu este o deosebire esen- 
țială între aceste cauze de dizolvare şi celelalte cauze; că 

legiuitorul a întrebuințat cuvintele de „cauze de dizolvare 
de plin drept”, întrucât acestea sunt prevăzute în con- 

tractul de societate. Ele se deosebesc de celelalte cauze 

de dizolvare numai prin aceia că baza lor rezidă în actul 

constitutiv. In actul constitutiv se prevede dela “înfiinţarea 

societăţii, că dacă societatea va ajunge la termenul stipulat, 

în exemplul pe care l-am luat, la 1 lanuarie 1929, socie- 

tatea se va dizolva, fără să mai fie nevoe de vreo cer- 

cetare sau hotărîre. Deasemenea, când în contract se spune 
că Gbiectul social este o anumită operaţiune şi dacă sa 

terminat această operaţiune, evident că din însuş actul 

de societate rezultă dizolvarea societăţii 1). 
Credem că legiuitorul face o  distincţiune precisă 

între cauzele de dizolvare. Legiuitorul, cum vom  ve- 
deă, nu numai în art. 192, dar şi în alte articole, trage 

conciuziuni din faptul că unele cauze de dizolvare ope- 
rează ope legis. Codul de comerţ, după ce tace enumerarea 

cauzelor de dizolvare, prevede pe acelea cari operează fără 
să fie nevoie de vreo hotărire judecătorească sau de vreo 

deciziune din partea asociaţilor. Mai mult, când societatea 
a ajuns la termenul stipulat în actul constitutiv, sau când 

şi-a terminat obiectul, dizolvarea operează fără să fie nevoie 

de vreo publicaţiune de dizolvare. 
De ce în aceste cazuri legea a prevăzut că dizol- 

varea operează ope legis, fără să fie nevoie de publicaţii? 

Pentrucă aceste 2 cazuri sunt arătate în actul constitutiv 

şi publicaţiunea acestuia s'a făcut în momentul când socie- 

tatea a luat ființă legală. 

i) Navarrini. Trattato elemen. vol. Il, n. 828.
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Dar art. 194 ne furnizează un nou argument, că tre- 

buie să distingem între diferitele cauze de dizolvare ale 

sgcietăţilor comerciale. _ 
Art. 194 ne spune că din momentul în care societatea a 

ajuns la termen sau şi-a terminat obiectul social sau, în caz de 

moarte a unui asociat, care ar face imposibilă existenţa socie- 

tăţii (este vorba de societăţile de persoane, dar pentru acest 

ultim caz trebue publicată dizolvarea spre a fi cunoscută de 

terţi), din acel moment administratorii sunt obligaţi să nu 

mai întreprindă nici o operaţiune nouă. In celelalte cazuri de 

dizolvare, administratorii pot să continue operaţiunile, şi 

terții pot să contracteze cu administratorii, obligând so- 

cietatea, dacă nu a intervenit un act de dizolvare, care 
să fi fost publicat; dacă ma intervenit o hotărire a aso- 

ciaţilor sau o hotărîre judecătorească „care să fi fost publicată 

potrivit legii. Dacă administratorii, spune legea, posterior 

acestor acte de publicitate, continuă să facă operaţiuni co- 

merciale, ei sunt solidar şi nemărginit răspunzători faţă 

de asociaţi şi faţă de terțele persoane. - 

In celelalte 5 cazuri de dizolvare, dacă nu s'a publicat 

actul de dizolvare (deciziunea asociaţilor, hotărire jude- 

cătorească) societatea continuă viaţa normală. Chiar în caz 

de faliment, deşi legea spune că societatea se dizolvă, 
totuşi asociaţii trebuesc să decidă dizolvarea, pentru ca 

ea să se producă. 

O societate comercială în stare de faliment cade sub 

administraţia judecătorului sindic, care lichidează activul 

societăţii, dar el nu face acest lucru, pentru a împărţi re- 
zultatul lichidării între asociaţi. Nu acesi lucru urmăreşte 

legea, ci legea urmăreşte să obţină tondurile necesare, grin 

lichidare, pentru plata creditorilor. Dacă, după ce se vor îi 

plătit creditosii, va mai rămâne ceva, asotiaţii pot cod- 

tinua societatea. Legea chiar prevede, că în timpul îali- 

mentului poate interveni un concordat, prin care să se stipu- 

leze că societatea, neaflată în lichidare, va continuă mai
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departe, ceeace nu sar puteă face, dacă am fi în faţa 
unei dizolvări de drept (art. 873). 

Se mai invoacă încă un argument în favoarea tezei, că 
falimentul nu produce dizolvare de drept, tras din art. 
869 c. com., care vorbeşte de administratorii socieţăţii de- 

ciarate în faliment, ceeace nu ar mai avea rosi, dacă 

societatea ar îi dizolvată. 

235. Cazurile speciale de dizolvare pentru societiițile 

în nume colectiv şi cele în comandită simplă. — Societăţile 
în nume colectiv şi în comandită se mai dizolvă: 

1) Prin moartea unui asociat cu răspundere nemăr- 
ginită ; 

2) Prin punerea sub interdicţie sau sub consiliu judi-. 

ciar a unui asociat nemărginit răspunzător; 

3) Prin îalimentul unui asociat cu răspundere ne- 
mărginită. 

Aceste cauze de dizolvare, în legătură cu persoana aso- 
ciaţilor nemărginii răspunzători nu operează de plin drept, 
dușă cum nu operează nici cele 5 cauze generale, unde am 

văzut că este nevoie ori de deciziunea asociaţilor, ori de o 

hotărire judecătorească şi în plus publicitatea. 

Asociaţii pot să înlăture dizolvarea în caz de faliment, 

consiliu judiciar sau interdicție a unuia dintre dânşii, prin 

exciudere (vezi supra, despre excluderea asociaţilor). 

Mai po! asociaţii înlătură dizolvarea pentru cauze spe- 

ciale, prin stipulaţiuni contrare în contractul de societate. 

Hşă, asociaţii pot să prevadă în contractul de societate că 
societatea va continua cu  moştenitorul unui  aso- 

ciat mort; iar erezii pot să accepte succesiunea pur şi. simplu, 

şi atunci sunt asociaţi de plin drept, nemărginit răspun- 

zători, — clauza din contractul de societate este o sar- 
cină a succesiunii —, dar ei pot acceptă sub beneficiu de 

inventar, (eredele minor nu poate acceptă decât sub bene- 

ficiu de inventar) şi în acest caz vom avea în societatea 

în nume colectiv asociaţi cari nu vor răspunde nemărginit cu
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toată averea lor, ci numai intra vires hereditatis, numai 
în limitele averii succesorale. Ei vor răspunde întocmai cum. 
ar fi răspuns decujus, cu averea acestuia, nu cu averea 
lor personală. Dacă vor accepta succesiunea fără bene- 
ficiu de inventar, ci pur şi simplu, ei vor răspunde nu nu- 
mai cu averea lui decujus, ci şi cu averea lor personălă. 

S'a spus că dacă un asociat moare şi lasă mai mulţi 
erezi, toţi erezii la un loc nu au decât un singur vot 
în ce priveşte administrarea societăţii, ceeace nu este exact. 
Coniorm principiilor dreptului nostru, moştenito:ii succed 
în universum juris, ei iau locul lui decujus şi dacă 3 crezi. 
devin 3 persoane cu răspundere nemărginită, trebue să decidem 
că fiecare erede este un asociai; că fiecare erede are un drept 
de vot, distinct de voturile celorlalţi erezi, în ce priveşte 
conducerea societăţii. 

Dar se poate ca asociatul mort să fi fost adriinistrator, 
şi aci se face o distincţiune. Dacă era administrator în vir- 
tutea unei clauze din contractul de societate, eredele îi ia 
locul şi ca administrator. Dacă, dimpotrivă, eră administrator 
nu în virtutea actului constitutiv, ci printr'un mandat con- 
ferit ulterior de ceilalți asociaţi, mandatul încetează prin 
moartea mandatarului, iar credele va deveni asociat fără 
a deveni şi administrator. 

Vasăzică, moartea unui asociat nu operează ope legis 
şi asociații pot conveni să continue societatea, chiar după 
moartea unui asociat. 

Actul constitutiv poate să prevadă chiar ca societatea să 
continue, deşi un asociat ar fi declarat în faliment, fără 
să se excludă asociatul falii. Judecătorul sindic, administrând, 
averea unui asociat falit, nu se poate amestecă în admi- 
nistrarea societăţii, pentrucă societatea este o persoană dis- 
tinctă de persoana asociaţilor. Creditorii asociatului falit 
nu pot avea mai multe drepturi, decât aveau înainte; deci ei trebuesc să accepte termenul prevăzut în contractul 
de societate şi la lichidarea societății să ia partea care se cuvine asociatului falit, pentru despăgubirea lor. Dea-
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semenea, judecătorul sindic poate să secfestreze partea aso- 
ciatului, pentru ca asociatul să nu o înstrăineze şi să pri- 
mească, în caz de lichidare, porţiunea cuvenită acelui asociat. 

Dar evenimentele cu referință la viaţa şi capacitatea 
asociatului nemărginit răspunzător nu interesează numai 
societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă, 
ele au repercursiune şi asupra societăţilor în comandită 
pe acţiuni. Și aceste societăţi se dizolvă prin interzicerea, 
punerea sub consiliu juridic sau declararea în stare de 
faliment a asociatului nemărginit răspunzător, care este 
administrator. Şi asociaţii ceilalți pot împiedică dizolvarea 
societăţii, numind, după normele ce le-am arătat la timp, 
un alt administrator în locul celui devenit incapaibl. 

Evenimentele cu referinţă la persoana asociaţilor coman- 
ditari nu au nici o influență asupra existenţii societăţii. Un 
asociat comanditar poate să devină incapabil; incapacitatea nu 
are nici o repercusiune asupra societăţii. Dacă moare, so- 
cietatea va continua cu moştenitorii lui şi moştenitorii nu 
vo" răspunde decât cu miza socială. Deasemenea, falimentul 
unui comanditar nu interesează societatea. Asociaţii coman- 
ditari nu au căderea să se ocupe de administraţie şi nici 

mau căderea să reprezinte societatea. Mai mult, comandi- 
tarii netigurând în firma socială, discreditul lor nu loveşte 

în creditul societăţii, astiel că. nu e nevoie nici de vre-o 

decizie de excludere. 

2560. Procedura la societățile în nume colectiv şi co- 
maânditi —- La societăţile în nume colectiv şi în coman- 

dită, cauzele de dizolvare, fie generale, cari nu produc 

efecte de plin drept, fie ele speciale, ca să fie operante, 

trebue ca unul din asociaţi, care vrea să se 

prevaleze de dizolvare să prezinte tribunalului dovada 

legivită că s'a întâmplat una din cauzele de dizolvare; 
să prezinte un certiifcat de deces al unui asociat nemărginit 

răspunzător, să prezinte o hotărâre rămasă detinitivă pen- 
tru punerea sub interdicţie sau sub consiliu judiciar sau o
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hotărâre pentru declararea în stare de faliment. Şi în aceste 

cazuri, tribunalul ordonă transcrierea, afişarea şi publi- 

carea dizolvării, dela care dată dizolvarea este operantă. 

Dacă dovada nu se poate face printrun act 

legiuit, de pildă dacă ar îi vorba de imposibilitatea de a 

realiza obiectul social, asociatul, care vrea să se prevaleze 

de dizolvare, va chemă în judecată pe ceilalţi asociaţi 'ca 

judecătoreşte să se stabilească imposibilitatea de realizare 

şi apoi să se publice hotărârea. Numai după publicarea ho- 

tărârii dizolvarea este operantă faţă de toată lumea. 

237. Procedura la societățile pe acțiuni. — Evenimen- 

tele, cari nu produc dizolvarea de plin drept a societăţilor 

pe acţiuni, trebue să fie hotărâte de către  acţio- 

nari, dar nu individual, ci de asociaţi, întruniţi în adunarea 

generală. 

Societatea pe acţiuni nu este lăsată la bunul plac al 

fiecărui acţionar spre a fi discreditată; ea nu se poaie 

dizolvă, exceptând cele 3 cazuri de dizolvare de plin drept 

(expirarea termenului, terminarea obiectului, pierderea 2.3 

din capital). decât prin voinţa asociaţilor întruniţi în adu- 

nare generală. 

Ş 42. Ruzionarea societăţilor comerciale 

258. Două feluri de juzionare. — Trebue să insistăm 

asupra uneia din cauzele de dizolvare pe care legiuitorul 

o tratează într'o secţiune specială: fuziunea societăţilor 

comerciale. Am arătat că 2 sau mai multe societăţi pot îu- 

zionă între ele şi că contopirea lor poate să aibă loc în 

2 feluri: se poate întâmpla ca din fuziunea unor societăţi 

să nască o nouă societate şi se poate întâmpla: să nu se nască 

o nouă societate, ci una dintre societăţile existente să ab- 

soarbă pe cealaltă. 
am 

239. Condiţiunile pentru juzionare. — Ca să se pro- 

ducă o fuziune între 2 sau mai multe societăţi, este necesar:
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1) O deciziune a asociaţilor pentru - fiecare din socie- 
tăţile ce-şi propun fuziunea. In ipoteza când 2 societăţi 
îuzionează, este nevoie ca asociații ambelor societăţi, în- 
truniţi separat, să hotărască, cu quorum-ul cerut de lege, 
adică în unanimitate, dacă este vorba de o societate în 
nume colectiv sau în conandită Simplă şi dacă este vorba 
de o societate pe acţiuni, cu quorum-ul cerut pentru modi- 
ficarea statutelor, şi cu dreptul pentru asociaţii, cari se 
opun, de a se retrage din societate (art. 160). 

ă 2) Deciziunea de fuzionare a fiecărei societăţi trebue 
depusă la tribunal sxre a fi transcrisă, afişată şi publicată. 
Dacă vreuna din societăţile cari fuzionează este o societate 
pe acţiuni, tribunalul verifică, cum procedează totdeauna, 
când se modiifcă actul constitutiv luând şi concluziunile 
procurorului. 

5) Cu aceleaş forme de publicitațe, fiecare societate, 
ce intenţionează să fuzioneze, trebue să publice bilanţul, 
ca să se vadă care este starea patrimonială a societăţii 
precum şi o înştiinţare către toți creditorii  socie- 
tăţii, prin care aceştia sunt invitaţi, dacă socotesc 
că sunt lezaţi pria hotărîrea de fuzionare, să facă 
opoziţie in termen de 3 luni. Opoziția are efectul dea 
suspenda decizi mare. Fuzionarea nu ope- 
rează de îndată ce se publică deciziunea de fuzionare. So- 
cietăţile, hotărâte să fuzioneze, continuă încă timp de 3 
luni viața lor normală şi orice creditor are dreptul în 
timpul acesta, să facă opoziţie la fuzionare. Totuşi socie- 
tăţile pot proceda de îndată la operaţiunile de fuzionare, 
dacă dovedesc că au plătit pe creditori, ori că au con- 
semnat la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, sumele 
necesare pentru a se puteă despăgubi toţi creditorii sau, 
dacă prezintă declaraţia acestora, “că nu se opun la îuzionare. 

Dacă prin fuziune — şi acesta este cazul obicinuit — 
dispare una din societăţi, fiind absorbită de cealaltă, legea 
obligă pe societatea, care încetează de a mai există 
de a publică o declaraţie, cuprinzând modul cum a ho- 
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tărit să achite pe creditori. Aceştia vor avea de ales între 

a se mulţumi cu cuprinsul declaraţiunii şi între dreptul de 

a tace opoziţie la deciziunea de tuzionare. 

Dacă societatea, care a rezultat din fuziune, îşi sta- 

bileşte sediul în circumscripţiunea altui Tribunal decât 

aceea, în care îşi avea sediul una din societăţile fuzionate, 

noua societate irebue să -se conformeze măsurilor de pu- 
blicitate, prevăzute de art. 91 şi urm. din codul de comerţ, 

Când noua societate îşi va aveă sediul în localitatea 

în care işi avea sediul una din vechile societăţi, ajung 

publicaţiile hotărârilor adunărilor generale, cuprinzând sta- 

îutele nouii persoane juridice. 

Legiuitorul termină rubrica cu referinţă la fuziunea so- 

cietăţii, spunând, că dacă au trecut 3 luni de când sa 

publicat deciziunea de îuzionare şi nu s'a făcut nici o con- 

testație, hotărirea de fuzionare rămâne definitivă. După 

trecevea acestui termen, societăţile cari încetează de a mai 

există, sunt îndatorate să predeă îiot activul lor societăţii 

care le-a absorbit sau societăţii nou creiată.



CAPITOLUL VII 

Lichidarea societăţilor comerciale. 

$ 43. Principiile generale ale lichidării, 

09. Ce înțelegem prin lichidare. — In înțelesul larg 
al_cuvântului lichidare se cuprinde atât transformarea „în 
numerar a întregului patrimoniu al societăţii şi plata cre- 
ditorilor, cât şi diviziunea sumei rezultată din lichidare 
între asociaţi. 

Intr'un înţe!es mai restrâns, lichidarea cuprinde toate 
operațiunile arătate, minus împărțirea între asociaţi a su- 

  

mejor rezultate. Codul comercial, întrebuin;ează, fără dis. | 
tincţiune, când noțiunea largă, când noțiunea restrânsă. 

Inainte de a intră în amănuntele lichidării, trebue să 
ştim că lichidarea este guvernată de 3 principii: 1) lichi- 
darea este facultativă; 2)_lichidarea este făcută în inte- 
resul asociaţilor, iar nu în interesul creditorilor şi 3) re- 
gulile din codul comercial cu referință îa lichidare se a- 
plică numai întrucât statutele nu prevăd alte dispoziţiuni. 

Să examinăm pe rând aceste 3 principii: 
1Yy Lichidarea este facultativă, nu obligatorie. Prin a- 

ceasta înţelegem, că asociaţii sunt liberi să renunţe la 
lichidare, în sens restrâns, adică asociaţii, de comun acord, 
pot statornici un alt mod, de a ajunge la împărțirea patri- 

  

ț acultai 
a e
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moniului social, decât lichidarea. Asociaţii, bunăoară, pot 

statornici că întreg patrimoniul să fie vândut în bioc unei 

alte societăţi, sau unui particular şi preţul obţinut din vân- 

zare să fie împărţit între ei. 

2) Lichidarea se face în interesul asociaţilor şi nu în 

interesul creditorilor. După ce s'a dizolvat o societate, 
DE 
urmează Operațiunile, cari tind la transformarea în nu- 

merar a patrimoniului social şi la plata creditorilor. Dar 

transformarea în numerar a activului societăţii se face pen- 

truca să se ajungă să se împariă între asociaţi avutul 

social. 

După ce se dizolvă o societate, asociaţii, de comun 

acord, pot decide continuarea societăţii, iar creditorii nu 

se pot opune decât în mod excepţional, la  socie- 

tăţile în nume colectiv şi comandită. Creditorii nu sunt 

proteguiți decât prin dispoziţiile din procedura civilă și 

din dreptul alimentar. Ei, dacă sunt în suierinţă, mau 

decât să cheme în judecată societatea, să ceară plata sau 

declararea în faliment. 

O societate dizolvată, poate să reinceață activitatea 

ei; aceasta este o chestiune internă. Dar în acest caz, 

chiar la o societaţe anonimă, se cere ca continuarea s0- 

cietăţii să fie votată de unanimitatea asociaţilor; nu mai 

este suficientă majoritatea lor, pentruca să oblige pe cei- 

lalţi asociaţi. 

Creditorii pot şi ei, întrun anumit caz, să se opună la 

ceciziunea asociaţilor de a continuă societatea dizolvată. 

Creditorii, cari au o hotărâre definitivă pentru plata unei 

sume de bani lichidă în contra unui asociat în nume Co- 

lectiv sau în contra unui comanditat, pot face opoziţie 

dacă asociaţii decid prelungirea societăţii peste termenul 

stabilit pentru durata sa (art. 102); iar societatea nu poate 

merge mai departe, decât satisfăcând pe acest creditor, 

sau excluzând pe asociatul debitor. In toate celelalte ca-
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zuri, creditorii nu pot opri pe asociaţi ca, în faza de [i- 
chidare să decidă revenirea societăţii la normal. 

3)rln materie de lichidare, se aplică mai întâi dis- 
poziţiile din statute. Lichidarea se face potrivit clauzelor sa 
Cin actul constitutiv. Până în momentul în care societatea 
intră în lichidare, asoziaţii pot, prin modificări! în actul 
constitutiv, să schimbe clauzele referitoare la lichidarea 
pătrimoniului social. Insă din momentul în care societatea 
a intrat în lichidare, asoriaţii nu mai pot prevedea alte 

norme de lichidare, decât acelea prevăzute în statute şi 
în actul constitutiv. Dia mo:nentul în care societatea a intrati 
în lichidare, din acel moment creditorii se pot opune la 
o altă lichidare, pentrucă ei au înţeles să acorde creditul 
lor, având în vedere un anumit mod, în care se va lichida 
societatea. Liberi erau asociaţii, ca anterior lichidării, să 
facă moditicări, dar din :nomentul când s'a început lichi- 

darea, ea trebue să se urmeze potrivit actului constitutiv 
complectat cu codul comercial. In cazul când codul co- 
mercial prevede norme imperative, chiar normele din sta- 
tute trebue să se plece înaintea dispoziţiilor codului comercial. 

In privinţaa principiului că în materie de lichidare 

au precădere dispoziţiunile din statute, există o discuţiune 
în drepiul nostru. In art. 199, primul articol în care le- 
giuitorul se ocupă despre lichidare, legiuitorul vorbeşte 
de modul cum se numesc în general lichidatorii. Acest 
articol începe astfel: 

„Când actul constitutiv sau statutele societăţii n'au de- 
terminat modul cum are să se facă lichidarea şi diviziunea 
activului social, se vor observă regulile următoare...” 

Şi aceste „reguli următoare” din art. 199, nu sunt decât 
ci privire la numirea lichidatorilor. Faţă de această re- 
dactare, s'a zis, că se aplică actul constitutiv, numai în 
ipoteza de care vorbeşte art. 199, adică numai în ce pri- 

veşie numirea lichidatorilor. In toate celelalte cazuri nu 
/
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ne mai referim la actul constitutiv (şi statute), ci numai 

la codul comercial. Cu alte cuvinte, se susţine, că în art. 

199 stă scris un principiu, nu general, ci numai cu referință 

la numirea lichidatorilor. Ar urmă ca toate problemele de 

drept, exceptându-se numirea lichidatorilor, să fie regle- 

mentate de codul de comerţ şi nu de actul constitutiv şi 

de statute. 

Părerea cea mai întemeiată, însă, arată că primul aliniat 

al art. 199, care spune că actul constitutiv şi statutele au 
întăietate faţă de codul comercial, nu se aplică numai 

în caz de numire a lichidatorilor, ci se aplică pentru toate 

normele, cu referinţă la lichidare şi împărţirea activului 
social, pentrucă din chiar expresiunile întrebuințate în pri- 

mul aliniat al art. 199 se vede acest lucru. Şi, într'adevăr, 
dacă citim primul aliniat, vedem că el se preocupă de ipoteza, 
când actul constitutiv şi statutele societăţii n'au determinaţ 

modul cum are să se facă lichidarea şi diviziunea: activului 

social. Prin urmare, în acest prim aliniat se vorbeşte şi de 
diviziunea activului social și dacă citim mai departe, vedem 

că restul art. 199 nu se ocupă întru nimic de diviziunea ac- 
tivului social. Deci, primul aliniat al art. 199 are un cu- 

prias mai mare decât restul articolului. De aici sa 

tras concluziunea, că primul aliniat este generic, aplicabil 
în toate cazurile şi în toate împrejurările de lichidare, 
precum şi de diviziune a activului între asociaţi. In toate 

aceste cazuri normale dispoziţiunile din actul constitutiv și sta- 

tute au precădere față de dispozițiunile din codul comercial !). 

241. Numirea lichidatorilor. — Societatea în lichidare 

este administrată de lichidatori, sau mai bine zis lichidarea 

este condusă de mandatari ai societăţii, denumiți lichida- 
tori. Şi în afară de lichidatori, societatea işi păstrează 
celelalte organe ale ei: are censori şi adunare generală, 
dacă este vorba de o societate pe acţiuni. Dacă este vorba 

1) A sc vedea Pivante ed. 5-a, n. 775,



$ 43. Principiile generale ale lichidării. 303 

de o societate în nume colectiv sau în comandită simplă, 
ştiţi că nu avem censori şi nici adunare generală. 

Din moment ce o societate s'a dizolvat, mandatul ad- 
ministratorilor încetează, dar, pentruca societatea să nu 
sufere prin încetarea mandatului. legea spune că până la 
numirea şi acceptarea noilor mandatari, denumiți lichi- 
datori, administratorii sunt depozitarii bunurilor sociale şi 
au îndatorirea să dea curs operaţiunilor urgente. De unde 
până în momentul dizolvării administratorii erau organele 
de funcţionare activă a societăţii, din momentul dizolvării, 
administratorii sunt îndatoraţi să nu mai încheie nici o ope- 
râţiune, ci doar să dea curs afacerilor „urgente”; far 
în caz de contravenire din parte-le vor îi răspunzători 
solidar şi nemărginit. - 

Lichidatorii sunt tot mandatari ai societăţii ca şi ad- 
ministratorii. Mandatul lo : constă în a transformă în numerar 
activul social, a achită pe creditori şi a împărţi restul 
intre asociaţi. Ei sunt suvuşi regulelor mandatului (art. 
207), având aceeaş responsabilitate ca şi administratorii 
(art. 200). 

Numirea lichidatorilor se face întrun mod deosebit 
după cum societatea este în nu:ne colectiv sau în comandită, 
ori este o societate pe acţiune. Dacă în actul constitutiv şi 
în statute nu sunt arătate persoanele, cari vor îndeplini 
funcțiunea de lichidatori, şi nici nu se arată cum vor fi 
numiţi lichidatorii la societăţile în nume colectiv şi în co- 
mandită simplă, toţi asociaţii, în mod unanim, trebue să 
cadă de acord asupra persoanei lichidatorului. Dacă nu 
cad de acord, numai instanţele judecătoreşti pot hotări 
care anume persoane vor fi lichidatorii. 

Dacă este vorba de o societate pe acţiuni (anonimă, co- 
mandită pe acţiuni) şi nu se prevede nimic contrar în 
actul constitutiv şi în statute, trebue să se convoace adu- 
narea generală şi să fie prezenţi în această adunare 3.4 
din capitalul social şi numirea lichidatorilor trebue să în- 
trunească cel puţin jumătatea aceluiaş capital. Dacă aceste
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quorum-uri nu se pot întruni, atunci singur tribunalul este 

competent a numi pe lichidatori. 

Dar dacă lichidatorii au fost numiţi printr'o sentinţă 

judecătorească, ei nu capătă altă -calitate, decât aceia de 

mandatari. Tribunalul suplineşte voinţa asociaţilor. Deacoea, 

presupunând că posterior numirii de către tribunal, asociaţii 

cad de acord, ei pot înlocui pe lichidatorii numiţi de 

justiţie, cu condiţia ca înlocuirea să se facă prin deciziunea 

asociaților întruniţi în adunare generală, în care să fie 

prezerit 3/4 din capitalul social, iar deciziunea să fie luată 

de cel puţin 1/2 din acelaş capital. 

Regulile referitoare la numirea lichidatorilor se aplică 

şi atunci când a rămas un loc vacant, prin moartea, demi- 

siunea, incapacitatea, revocarea unui lichidator. 

942. Publicitate. —  Lichidatorii, sunt îndatoraţi — 

ori care ar îi cuorinsul actului constitutiv sau statutelor — 

să depună la tribunalul de comerţ, spre a se transcrie, afişă 

şi publică, actul prin care au fost numiţi (deciziunea aso- 

ciaţilor ori hotărîrea judecătorească), precum şi orice acte 

posterioare, cari ar aduce vreo modificare în numirea lichi- 

datorilor. Dacă dizolvarea operează de drept, pentrucă socie- 

tatea a ajuns la termenul prevăzut în contractul de so- 

cietate, sau când s'a terminat obiectul social, administratorii 

şi lichidatorii sunt îndatoraţi să publice o declaraţiune de 

dizolvare a societăţii. In aceste 2 cazuri, ştim că nu există 

o hotărire de dizolvare a tribunalului sau a asociaţilor, şi 

ca atare legea mai prevede îndatorirea, atât pentru ad- 

ministratori cât şi pentru lichidatori, să publice o declaraţie 

prin care să se aducă la cunoştinţa generală că socie- 

tatea a intrat în lichidare. 

243. Efecte. — Lichidarea: 

1Y Din momentul p publicării actului de numire a lichi- 

datorilor, singurii reprezentanţi ai societăţii sunt lichida- 

torii. Până în momentul publicării actului de numire â 
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lichidatorilor, reprezentanţi pentru terţii de bună credinţă 

sunt tot administratorii. Această rezrezentanţă încetează faţă 

de terţele persoane, din monentul în care se publică actul 

de numire a lichidatorilor. Din acest moment nici o acţiune, 
spune legea, nu se poate exercită contra societăţii, decât 

contra sociețăţii reorezentată prin lichidatori, precum dea- 

semenea nici o acţiune a societății în contra terţelor per- 

soane nu se poate exercita, decât de către lichidatori. 

2 societate în lichidare inseamnă o societate, care 
trăeşfe pentru un scop bine țărmurit. Hceasta însemnează 
că lichidatorii nu poi tace alte operaţiuni, decât cele ne- 
cesare ajungerii scopului de a împărţi între asociaţi activul 
societăţii. Ei nu pot întreprinde operaţiuni noi, şi dacă 

ar face acest lucru, şi-ar lua o responsabilitate solidară şi 

pemărginită (art. 203); 
Societatea în lichidare continua a avea personalitate 

juridică şi i se . aplică normele prevăzute. la societăţile 

de comerţ, mai înainte de a ajunge în lichidare, întrucât 
acele norme sunt compatibile cu lichidarea şi întrucât nu 

este o dispoziţie contrarie în lege (art. 209). 

244. Indatoririle lichidatorilor. —_Lichidatorii au ur- 
mătoarele îndatoriri: A 
_ 1).Să constate situaţiunea patrimonială a sozietăţii. A- 

coasta însemnează că lichidatorii trebuesc să facă, de acord 

cu administratorii dela cari primesc avutul social, un in-- 
ventar şi un bilanţ pentrucă numai astfel se poate constata 

exacta situațiune a activului şi pasivului societăţii. Fă- 

când inventarul şi bilanţul, ei primesc toate bunurile so- 
cietăţii, toate actele şi documentele, pe cari le are socie- 

tatea şi de aci încolo sunt obligaţi să ţină registrele de 

contabilitate, prevăzute de codul comercial; iar la cererea 

asociaţilor, ei sunt îndatoraji să dea toate lămuririle şi să 

arate care este situația reală a lichidării. | 

po aichidatorii, având un mandat limitat de a transformă 
_în Dani activul social şi a-l împărţi între asociaţi, nu 

ni:mai că nu pot afce operaţiuni co:nerciale noi, adică 0pe- 

20
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raţiuni cari ar aduce noi angajamente pentru societate, 
dar ei nu pot să impartă avutul social, mai înainte” că lichidarea să fie complectă. Ei -nu pot da avansuri as0- 
ciaţilor, căci din activul social, transformat în numerar, 
lichidatorii trebue mai întâi să plătească pe creditori şi nu- 
mai în urmă să împartă ce a rămas între asociaţi. 

Există o derogare de la acest principiu şi anume: 
dacă în cursul lichidării, societatea posedă sume suficiente 
pentru plata tuturor creditorilor, cari au creanţe ajunse 
la scadenţă, precum şi pentru plata creditorilor, cari au 
creanţe ajunse la scadenţă, precum şi pentru plata credi- 
torilor, cari au creanţe, ce vor ajunge la scadenţă |şi 
peste aceste sume, societatea mai are cel puţin 100% din 
valoarea acţiunilor; în această ipoteză, lichidatorii pot să 
facă avansuri acţionarilor pentru sumele ce au să pri- 
mească după terminarea lichidării. 

Ceeace preocupă pe legiuitor, este ca nu cumva în de- 
curslul lichidării asociaţii, cari au putere de a înlocui pe Îi- 
chidatori, să nu-i influenţeze pe aceşti din urmă spre a le 
face avansuri, în detrimentul creditorilor. Legea deci stabi- 
leşte (art. 203): în cursul lichidării nu se pot face avansuri 
acţionarilor. Dacă totuş, în cursul lichidării, societatea are o 
sumă aşa de mare, încât să fie suficientă şi pentru plata 
creditorilor şi să mai rămână o sumă, care să reprezinte 10% 
din valoarea acţiunilor, în acest caz nu mai este nici un pe- 
ricol şi ljchidatorii pot să facă avansuri acţionarilor ; 

3) Aichiăatorii trebue să se preocupe în tot timpul 
de plata creditorilor societăţii, pentrucă faptul că o societate 

f este în lichidare, nu o apără de plata creditorilor şi nici 
de declararea în faliment. Orice datorie a unei societăţi 
în lichidare este la fel ca şi o datorie a acelei societăti 
înainte de lichidare. Prin urmare o societate, dacă la sca- 
denţă nu plăteşte o datorie, poate îi declarată în 
faliment. Prin lichidare datoriile societăţii nu se sting, 
precum deasemenea asociaţii nu sunt liberaţi de obliga- 
țiunile ce şi-au luat prin contractul de societate. De aci 
decurge consecința că dacă lichidatorii nu au fonduri =u- 
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ficiente pentru a plăti pe creditori, ei se pot adresa aso- 
ciaților, potrivit clauze'o: din actul constitutiv, cerându-le 
sumere necesare. Dacă este vorba d> o societate anonimă, 

licmeatorii nu pot să oblige pe asoriaţi să plătească, decât 
până la concurenţa sumelor reprezeniate prin acţiuni şi nea- 

chitate. Prin urmare, dacă acţiunile suat de 1000 lei şi asg- 

ciatul ma plătit decât 709 lei, din moment ce societatea este 

în lichidare, asociatul trebue să fie gaia, ca la cererea lichida- 

torilor, să achite şi cei 309 neachitaţi; bine înţeles cu con- 

dițiunea ca fondurile sociale să nu fie îndestulătoare pentru 

plata creditorilor. Din potrivă, la societăţile în nume co- 
lecti: şi în comandită. lichidatorii pot cere dela asociaţii 

nerărginit răspunzători orice sune, cari ar fi necesare 
pentru plata creditorilor. 

245: Cari sunt drepturile lichidatorilor? — Fiind în 
materia mandatului, putesile lichidatorilor sunt determi- 
nate de actul constitutiv şi statute sau prin actul de numirea 
lor. În actul constitutiv şi în statute se pot prevedeă 
cari sunt putesile lichidatorilor, precum se poate prevedea 
în orice act, prin care suni numiţi lichidatorii. Cineva, ca 
să vadă puterile unui procurator, se uită în aztul de ŞTocu- 
rațivne. Dacă vrem să vedem puterile lichidatorilor, ne 
uităm întâi în actul constitutiv sau în deciziunea d2 nu- 
"mire. Dacă puterile lichidatorilor nu sunt regieimentate, nici 
în actul constitutiv şi nici în actul prin ca:e ei au fost numiţi, 
puterile lichidatoiilor se vor determină potrivit normelor 
codului de comerţ. Dușă codul comercial, (art. 205), lichi- 
datorii sunt reprezentanţi cu o misiune bine determinată: să 
facă toate actele cari tind la lichidarea societăţii. De aci 
decurg consecinţele: 

eLichidatorii „reprezintă societatea în judecată precum 
şi înaintea oricăro: autorităţi, fie activ, fie pasiv, adică, fia 
că societatea este recla nantă, îie că ea este pârâtă; 

| 2)kichidatorii au puterea de a face orice acte necesare 
lichidării, dar acest drept este limitat de codul co nercial: 
a) prin faptul că lichidatorii nu pot să vândă bunurile
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societăţii prin bună învoială, ci numai prin licitaţie publică; 
b) în_înteresul lichidării, lichidatorii pot face orice opera- 
iuni, pot chiar să contracteze împrumuturi, însă Împru-_ 
muturi neipotecare; ei nu pot să greveze bunurile socis- 
tății cu ipotecă. Dacă lichidatorii socotesc, că este ne- 
cesar pentru lichidare să îacă un împrumut ipotecar, ei 
pot îace şi acest lucru cu autorizarea preşedintelui tri- 
bunalului, care, înainte de a da autorizarea, va lua avizul 
censorilor. | 

După cum vedem, lichidatorii au puteri mai mari decât 
ale unor procuratori generali, întrucât ei au puterea de a face 
orice operaţiuni, pot obligă societatea prin cambii, prin 
datorii chirogratare, prin transacţiuni şi chiar prin cori- 
proiisuri ; 

3) Dacă Dacă _lichidatorii „întrebuințează în operaţiunile de 
lichidare averea lor personală, ei au dreptul la restituirea 
sumelor. Dar legea adaogă (art. 206), că ei nu vor puteă 
să exercite contra societăţii drepturi mai mari, decât puteau 
să exergite personal creditorii, cari au fost achitaţi. 

sy/icnidatorii fiind mandatari comerciali au dreptul 

ulterior de adunarea generală (ori de către asociaţi) ş i în 
caz de neînțelegere de către Tribunal. 

la remuneraţia, fixată în actul lor „de numire sau fixată 

240. (ore este situațiunea creditorilor societății în li- 
chidare? —- Lichidarea se face în interesul asociaţilor, dar 
fără a vătămă pe creditori. Creditorii nu se pot împo- 
trivi lichidării, însă ei au la „dispoziţie, cum spuneam, 
acțiunile din dreptul comun, în caz de vătămare. Ei pot 
să cheme „în judecată societatea în lichidare, ca să 
le plătească creanțele; pot lua contra societăţii în lichidare 
orice măsuri conservatorii; pot să ceară „declararea în 
faliment a societăţii în lichidare; pot să cheme în ju- 
decată chiar pe asociaţi, ca să le plătească lor sumele ce 
asociaţii suni datori societăţii potrivit clauzelor din con- 
tractul de societate. Creditorii au dreptul să cheme în jude-
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cată pe asociaţii unei societăți cu răspundere nemărginită, 

ca să plătească nu numai sumnele până la concurența mizei 
lor sociale, dar şi să plătească orice sume necesare aco- 

perirei creanţelor, deoarece aceşti asociaţi şi-au luat obli- 

gaţiunea de a răspunde solidar şi nemărginit pentru toate 

datoriile societăţii. 

Până acum am văzut dis-oziţiunile generale, cu pri- 

vire la lichidarea societăţior comerciale. Urmează să cer- 

cetăm dispoziţiile specia'e, pentru societăţile în nuine co- 

lectiv şi comandită simplă precum şi dispoziţiile speciale: 

societăţilor pe acţiuni. 

$ 44. Norme speciale de lichidare. 

247. Normele speciale privitoare la societățile în nume 

colectiv şi comandită simplă. -—— Am văzul mai sus nor- 

mele privitoare la numirea lichidatorilor, precum şi mo- 

dul cum funcţionează societăţile în timpul lichidării. 

Codul comercial se limitează, când t-atează despre normele 

speciale lichidării societăţilor în nume colectiv şi în co- 

mandită simplă, să arate cum procedează lichidatorii după 

terminarea operaţiunilor de lichidare. 

Lichidatorii, după ce au terminat operaţiunile de li- 

chidare, sunt îndatoraţi să încheie un bilanţ general al între- 

gei lor activităţi, precum şi un tablou de modul cum trebue să 

fie împărţit activul între asociaji. Acest bilanţ şi acest 

tablou se notiifcă fiecărui asociat în parte, iar fiecare aso- 

ciat are dreptul să facă conţestaţie, dacă este nemulţumit 

de modul cum s'a efectuat lichidarea sau de planul de 

distribuţiune între asociaţi. Asociaţii au dret la contestaţie, 

adică la o acţiune în justiţie în termen de 30 zile dela 

notificare. 

Bilanţul general de lichidare trebue ţinut distinct 

de tabloul de împărţire a activului. Vor fi unii aso- 

ciaţi cari vor contesta bilanţul de lichidare, vor fi alţii 

cari vor contesta numai tabloul de împărţire. De aceea
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legiuitorul srune că contestaţie, cu privire la tabloul de 
distribuţie, trebuesc ţinute deosebite de contestaţiile cu pri- 
vire la bilanţul de lichidare. Şi dacă asociaţii sunt mulţumiţi 
de bilantul de lichidare, dar far contestaţiuni la modul de 
împărţirea avutului social, în acest caz bilanţul rămâne 
aprobat prin faptul că n'a fost contestat; lichidatorii sunt 
liberaţi în ce priveşte operaţiunile sau actele făcute de ei 
în calitate de lichidatori; rămâne numai ca instanțele jude- 
cătoreşti să se pronunţe asupra modului cum să. se dividă 
rezultatul lichidării între asociaţi. 

Duză ce se judecă contestaţiile ivite împotriva bilan- 
țului de lichidare şi propunerii de împărţire între aso- 
ciaţi, sau după ce au expirat cele 30 zile, fără ca vreun 
asociat să facă vreo contestaţie,  lichidatorii sunt 
descărcaţi de orice obligaţiune; activul social se îm- 
parte între asociaţi, potrivit cu propunerea ce a fost noti- 
ficată îiecărui; iar actele şi registrele societăţii se încre- 
dințează unuia dintre asociaţi, desemnaţ prin votul majo- 
rităţii. Acest asociat este îndatorat să păstreze actele 
şi registrele societăţii timp de 5 ani, înăuntrul cărui ter- 
men aceste registre şi documente trebuesc să fie înfăţişate 
în justiție, ori de câte ori va fi nevoie (prescripţia în 
această materie este de 5 ani, a se vedea art. 949). 

245. Nor.nele specia'e pentru societățile pe acțiuni. — 
Am văzut că lichidatorii încheie, de comun acord cu ad- 
ministratorii, un inventar pentru ca să ştie ceeace iau în 
primire; ca să se stabilească care este situaţia patrimonială a 
societăţii în momentul când lichidatorii au intrat în func- 
ţiune. 

Lichidatorii primesc tot atunci conturile de gestiune din 
partea administratorilor dela cel din urmă bilanţ aprobat 
de asociaţi, şi el pot să le abrobe sau să facă contestaţiuni, 
în cazul când nu sunt mulţumiţi cu socotelile administrato- 
rilor. Lichidatorii îndeplinesc rolul adunării generale în ce 
priveşte conturile administratorilor. 

Se poate intâmpla, ca printre  lichidatorii numiţi
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la început să fie şi unul dintre foştii administratori şi a- 

tunci, fiind vorba de aceeaş persoană, care era înainte 

administrator şi acum este lichidator, legea prevede să 

se publice odată cu bilanţul final de lichidare şi socotelile 

şi compturile administratori!or, pentru ca asociaţii să poată 

să conteste nu numai bilanţul general de lichidare, întocmit 

de lichidatori, dar şi compturile de administrare, ce au precedat 

lichidarea. Dacă lichidarea durează mai mult de 1 an, 

lichidatorii sunt îndatoraţi să convoace la finele primului 

an pe acţionari şi să le supună, pe lângă bilanţul anual 

de lichidare, şi compturile administratorilor. Aprobându-se 

bilanţul anual, acţionarii sunt în drept să discute, să a- 

probe sau să refuze compturile prezentate de administra- 
tori în momentul când lichidatorii au întrat în funcţiune. 

Dacă lichidarea s'a terminat, ca şi la societăţile în 

nume colectiv şi comaândită, lichidatorii societăţilor pe ac- 

țiuni trebuesc să încheie un bilanţ general. Am văzut 

că la societăţile pe acţiuni, avem bilanţuri anuale aprobate 

de acţionari; iar la terminarea lichidării se procedează la 

întocmirea unui bilanţ general, precum şi la înotcmirea 
unui proiect de împărţire a avutului social între acţionari. 

La societăţile în nume colectiv şi conandită, am văzut, că 
acest bilanţ şi proiect de împărţire s2 notifică fiecărui ac- 

ționar în parte. La societăţile pe acţiuni nu se mai face 
această notificare, ci bilanţul şi proiectul de împărţire, în 

soțite de rarortul censorilor, se depun la grefa tribunalului, 

pentru ca să fie publicate potrivit art. 95 c. com. 

Orice asociat poate, în termen de 39 de zile dela această 

publicaţiune, să facă contestaţie printr'o cerere adresată tri- 

bunalului de comerţ, cu privire la bilanţ, sau la proiectul 

de împărţire a avutului social. Dar asoziaţii nu pot să 

pretindă să li se distribue în naturră bunurile sociale, căci 

am văzut că acţionarii mau drept, decât la numerarul re- 

zultat din transformarea activului social în bani. Toate con- 

testaţiunile se întrunesc din oficiu şi se judecă cel 

mult în termen de 15 zile dela expirarea celor 30 de zile
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(înăuntru căruia acţionarii „pot ridică contestaţiuni) prin 
una şi aceeaş hotărâre. 

La contestaţii orice acţionar poate interrveni, deoarece 
hotărârea pronunţată are efect erga omnes; este Opoza- 
bilă tuturor acţionarilor, chiar şi acelora, cari n'au figurat 
în înstanţă. 

Dacă au trecut cele 30 de zile, fără să se fi îndreptat 
contestaţiuni, bilanţul şi proectul de împărţire rămân de- 
finitive. 

Dar nu numai inacţiunea acţionarilor însemnează apro- 
barea bilanţului şi proectuui de împărţire, ci şi chitanţa 
de primirea ultimei repartiţiuni a activului social produce 
aceleaşi efecte. 

Acţionarii fiind împrăştiaţi prin diferite oraşe, prin di- 
ferite ţări, este posibil ca unii dintre ei să nu se pre» 
zinte în termen util, pentru a ridica dela lichidatori partea 
ce li se cuvine din lichidare. In acest caz, legea (art. 219), 
prevede, că dacă au trecut 2 luni dela data publicării bilan- 
ului de lichidare şi proiectului de repartiție şi sunt ac- 
ționari, cari nu au cerut partea care li se cuvine,- lichida- 
torii vor consemnă sumele respective la Casa de Depuneri 
şi Consemnaţiuni, arătând numele acţionarilor, dacă acţiu- 
nile sunt nominative sau numărul acţiunilor, dacă ele sunt 
la purtător. Şi acţionarii pot oricând să se prezinte la 
Casa de Depuneri, să devună acţiunile şi să primească su- 
mele ce s'au devus în contul şi pe riscul lor, 

Şi la societăţile pe acţiuni se face depunerea registre- 
lor şi documentelor, dar de data aceasta ele nu se mai 
depun în mâna unui asociat, ci la grefa tribunalului de 
comer, unde se vor conserva întocmai ca şi la societăţile 
de persoane, timp de 5 ani. Orice parte interesată se 
poate duce la tribunal, să consulte aceste registre. 

 



CAPITOLUL VIII 

„Societăţi civile pe acțiuni şi societăţi constituite 
în străinătate. 

Ş 45. Societăţi civile pe acţiuni. 

249. Societăți civile în hainii comercială. — Am văzut 
cari sunt formele de societăţi comerciale: societatea în 

nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea a- 

nonimă pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, 

precum şi societăţile cooperative, despre cari nu ne-am ocu- 

pat încă, dat fiind că pentru ele există un cod special, 

intrat în vigoare la 1929. 
Societăţile în nume colectiv şi comandită simplă, nu 

pot aveă de obiect decât fapte de comerţ. Legiuitorul in- 
terzice ca societăţile civile, adică societăţile cari au de obieci: 

operaţiuni ce nu intră în cadrul codului de comerţ, bună- 

oară societăți cari ar avea de obiect cumpărarea şi vân- 

zarea de imobile, să se poată constitui în forma societăților 

în nume colectiv sau în comandită. 

Societăţile civile nu pot să îmbrace decât haina socie- 

tăţilor pe acţiuni. Este permis, după dreptul nostru, ca 

o societate care nu urmăreşte negoţul, să fie constituită 

pe acţiuni; iar codul comercial le reglementează întocmai 

ca pe societăţile comerciale pe acţiuni, afară de 2 excep- 

ţiuni: -
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1) Societăţile civile, cari au îmbrăcat haina societăţilor 
pe acţiuni, nu pot îi declarate în stare de faliment pentru 
că ele nu sunt comerciante. Co:nercianţi nu sunt decât per- 
soanele fizice cari exercită fapte de comerț în nume propriu 
şi societăţile comerciale; 

2) Societăţile civile pe acţiuni nefiind comerciante, nu 
sunt supuse normelor din codul de comerţ referitoare la 
competență, exceptându-se bine înţeles cazul când ele să- 
Vârşesc un fapt de comerţ obiectiv, în privinţa căruia sunt 
supuse dreptului comercial, ca orice civil; cum de asemenea 
nu Sunt supuse normelor cu caracter pur profesional: socie- 
tăţile civile chiar în formă comercială nu încetează de 
a îi civile. 

Am vorbit şi cu o altă ocaziune, de termdinţa “ca 
societăţile civile, cari îmbracă formă comercială, să fie re- 
glementate fără nici o excepţiune ca şi societăţile comer- 
ciale. Aşa este în Franţa şi în ţările germanice: îa forme 
Emporte le fond. 

Mei mult. falimentul tinde a se generaliza şi neco- 
mercianţilor, pentrucă aceeaş necesitate dictează măsuri de 
garantarea creditorilor şi când avem de aface cu un comerciant 
insolvabil ca şi atunci când avem de atace cu un comerciant 
insolvabil. Mai ales Ia noi, unde avem sistemul legiuirii ger- 
mâne în Transilvania şi Bucovina, după care falimentul 
nu este o procedură specială dreptului comercial, ci o proce- 
dură ce se aplică şi necomercianţilor. In Transilvania şi 
Bucovina se declară în stare de faliment nu numai comer- 
ciantul. care este în încetare de plăţi, dar şi civilul, care e 
insolvetil. Iri viitoarea legislațiune nu ştim dacă se va; 
adopta în întregime sistemul legiuirilor din Transilvania şi 
Bucovina, dar sunt aproape sigur că în ce priveşte socie- 
tăţile civile, îmbrăcate în formă comercială, nu se va mai 
face nici o deosebire din punct de vedere al reglementării ; 
ele vor fi socotite comerciante.
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$ 46. Societăţile constituite în străinătate. 

245. Generalităţi. — Acum să vedem cum sunt tratate: 
societăţile comerciale din ţări străine, cari doresc să aibă 
un sedii secundar sau o reprezentanță în România. Codul 
nostru de comerţ se îndepărtează, în această materie, în 
multe privinţe de codul italian. Codul comercial român 
nu este animat de sentimente duşmănoase faţă de societăţile 
comerciale străine; el este însă preocupat pe de o parte să 
asigure societăţilor române, cari ar vroi să lucreze în 
străinătate, un tratament de reciprocitate; iar pe de altă 
parte s'a preocupat de garantarea celor cari contractează 
pe teritoriul român cu societăţi streine. 

Codul de comerţ român prevede norme generale tutu-. 
ror societăţilor comerciale constituite în străinătate şi norma 
speciale societăţilor pe acţiuni, deoarece s'a părut că socie- 
tăţile pe acţiuni au o activitate mai intensă, pot exercită 
o influenţă mai mare, pot fi mai periculoase pentru eco-- 
nomia naţională. 

Pentruca o societate comercială — de orice fel ar fi — 
să-şi stabilească un sediu secundar sau o reprezentanță la 
noi în ţară, se cere: 

1)_Să dovedească, mai întâi, printr'o declaraţie a gu- 
  

vernului țărei în care este constituită, că acea ţară respectă 
reciprocitatea în ce “priveşte societăţile româneşti, adică se 

admite şi pentru societăţile româneşti reprezentanţe sau 

sedii secundare. 

O societate străină nu poate pretinde să i se admită 

la uoi un sediu secundar sau o reprezentanţă, dacă în 
ţara respectivă societăţile româneşti de acelaş fel, nu pot 

sâ stabilească şi ele sedii secundare sau reprezentanţe. 

2)_0O societate constituită în străinătate şi având -se-- 
mm morene mere n m me me i e a ma me m aa ia ae
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diul tot în străinătate sore a-şi puteă stabili un sediu se- 

curdar sau o reprezentanţă în România, trebue să se con- 

formeze codului nostru de comerţ în ce priveşte depunerea, 

transcrierea. afişarea şi publicarea actului constitutiv şi a 

tuturor modificărilor atestui act pentruca toți cei ce vor 

trată cu societatea în România, să aibă cunoştinţă de clau- 

zele contractului de societate. Deasemenea, sunt su use dis- 

poziţiunilor codului român în ce priveşte publicarea bilan- 

ului şi în plus ele trebuesc să publice numele persoanelor, 

cari au mandat de a reprezenta societatea pe teritoriul Țării 

roirâneşti. Aceste persoane răspund față de cei de al treilea, 

intocmai ca administratorii societăţilor româneşti. 
Publicaţiile se vor face după felul societăţilor. Se 

vor aplică. şi aici pentru fiecare gen de societate (în nume 

colectiv, în comandită simplă, societate pe acţiuni), dispo- 

ziţiunile respective din codul de comerţ. 

Dar se poate întâmpla ca o societate străină, care vrea 

să îuncţioneze la noi în țară să fie de alt fel decât cele 

enumărate de codul comercial, bunăoară poate să fie o so- 

cietate cu răspundere mărginită, care ar vrea să-şi sta- 

bilească în România un sediu secundar sau o reprezentanţă. 

Ce regule se vor observă în ce priveşte acest fel de so- 
cietăţi? In lipsă de dispoziţiuni speciale pentru astfel 

de societăți, legea le obligă să respecte dispoziţiunile im- 

puse societăţilor străine pe acţiuni. 

246. Societăţi constituite în striinitate, dar cu sediul 

și obiectul princival în România. — Se poate constitui 
în străinătate o societete, care să aibă sediul şi principalul o- 

biect al întreprinderii în România. De pildă se poate înfiinţă 

în Germania o societate pentru exploatarea de petrol în 

România. In atare caz, legea impune acestor societăţi străine 

să respecte codul comercial român şi în ce priveşte forma 

şi validitatea actului constituiiv; pe când celorlalte socie- 

tăţi, cari mau sediul şi obiectul de exploatare în România,
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se aplică principiul focus regit actum, adică forma şi vali- 
ditatea actului constitutiv se regtementează după normele 
în vigoare în ţara străină. 

247. Societăți străine pe acțiuni. — Să vedem normele 
speciale pentru societăţile pe acţiuni constituite şi având 
sediul principal în străinătate şi cari voiesc să-şi stabi- 
lească la nai în ţară un sediu secundar sau o reprezentanţă. 
Pentru societățile în nume cofectiv şi in comandită simplă, 
legea ni. cere autorizarea guvernului, ci numai respectarea 
condiţiunilor arătate mai sus. Dacă este vorba de o socie- 
tate pe acţiuni, guvernul trebu2 să-şi spună cuvântul şi 
poate refuza pur şi simplu, fără să motiveze, cererea unei 
societăţi pe acţiuni de a funcţionă şi în România. , 

Autorizarea nu se poate da decât după ce se ia în 
prealabil avizul Camerei de comerţ şi industrie din Bucu- 
reşti, iar dacă sozielatea vrea să-şi stabilească un sediu 
secundar sau o reprezentanţă în altă localitate decât Bucu- 
reştii, atunci, pe lângă avizul Camerii de comerț din Bucu- 

reşti se ia și avizul Camerei de comerţ din localitatea 
unde societatea străină vrea să-şi stabilească sediul se- 
cundar sau reprezentanța. Dacă în acea localitate nu este 
Cameră de comerţ, se ia avizul Camerei de comer celei 
mai apropiate. 

Prin urmare, o -societate pe acţiuni constituită în străi- 
nătate irebue să adreseze o cerere guvernului, pentru ca 
să poală să funcționeze în România. La această cerere de 
autorizare, societatea trebue să alăture următoarele acte: 

1) Statutele societăţii autentificate, precum şi orice 
alte acte din cari ar rezulta legala ei constituire. 

2) O declaraţie din partea societăţii, că înţelege să 
se supună legilor române. 

3; O recipisă emanată dela Casa de Depuneri şi 
Corisemnaţiuni, din care să rezulte că, „pentru obligaţiunile 
ce societatea va contracta în România, s'a depus o cau- 
țiune fixată de guvern, şi care în nici un caz nu poate
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fi mai mică de 100.000 lei şi, în i»oteza când societatea 
străină exercită o întreprindere de asigurare, cauţiunea 

trebue să fie de minimum 250.090 lei pentru fiecare ramură 
de asigurare: pentru asigurările asuora vieţii 250.000, pen- 

ru asigurările de incendii 250.909, ş. a. m. d. Cau- 

țiune: are o atectaţiune specială, trebue să servească Ia 

despăgubirea creditorilor din România, cu preferinţă faţă 

de creditorii din străinătate. Ea consistă din efecte ale 

statului român pe cursul zilei, din momentul - în care se 

consemnează aceste efecte şi vom vedea că societăţile străine 

sunt obligate să ţină totdeauna intactă această cauţiune. 

Codul de comerţ, în art. 245 prevede şi scutiri: sunt 

scutite de a depune cauţiuni societăţile cari întemeiază la 

noi în ţară fabrici, exploatează mine, întreprinderi de co- 
municaţii, societăţile cari se ocupă cu creditul şi opera- 

țiunile financiare (băncile). 

4) O declaraţie a societăţii omologată de guvernul şi 

autoritatea competentă a ţării de origină, prin care să se 

arate că acea cauţiune depusă în Țara noastră serveşte 

în special pentru plata creditorilor din România. 

Pe lângă îndeplinirea condiţiunilor mai sus specificate 

şi a celorlalte condițiuni ce ar mai hotări guvernul, socie- 

tăţile pe acţiuni străine mai sunat îndatorate: 

a) Să-şi aleagă unul din oraşele Țării ca domiciliu, 

unde vor avea un reprezentant general pentru toate ope- 

raţiunile lor din România. 

Trebuie să menţionăm că aceşti reprezentanţi — po- 

trivit art. 247 — obligă societatea pentru toate opera- 

țiunile contractante prin intermediul lor, chiar când au 

depăşit puterile ce li s'au acordat; pe când, pentru so- 
cietăţile româneşti, reprezentanţii nu pot să oblige societatea, 

dacă depăşesc puterile conferite. Intrucât procura, ce o au re- 

prezentanţii din partea societăţii, se publică, ar fi fost na- 

iural ca reprezentanţii să nu oblige societatea, dacă au depăşit 

puterile ce li s'au acordat. Ei bine, cu toate acestea, legiuitorul 

român, pentru a apără pe creditorii din România, stabileşte
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contrariu: societatea este îndatorată, deşi reprezentantul a 
lucrat conirariu împuternicirii pri nite. Când am vorbit despre 
reprezentanţi, am arătat că în Gernania, ca şi în Tran- 
silvania şi în Bucovina, există cezace se numeşte procură 
şi procura se deosibeşte de mandatul iostru. Ea obligă 
pe acela care o dă, chiar dacă prozuristul depăşeşte pute- 
rile primite. Limitarea puteriior unui p:ourisi are efect 
numai între cel ce dă procura şi procurator. Codul de co- 
merţ român adoptă principiul german în ce priveşte socie- 
tăţile străine, cari funcţionează în România: limitarea pu- 
terilor reprezentantului are efect numai între reprezentant 
şi societatea străină. Faţă de cei cari au contractat cu aceşti 
reprezentanţi, limitarea este neavenită; 

b) Societăţile pe azţiuni străine vor publica în fiecare 
an, cel mai târziu în luna Mai, un bilanţ al oze:aţiunilor 
incheiate în România. Deasemenea, societăţile pe acţiuni 
vor înainta guvernului dările de seamă şi bilanţurile ce 
vor publică la sediul lor principal, imediat după ce au 
avut loc publicările respective. 

248. Retragerea autorizării. — Guvernul poate si re- 
tragă autorizarea acordată, adresând tribunalului de co- 
merţ o cerere prin mijlocirea Ministerului public. Tribu- 
nalul va judecă în Camera de consiliu, duă ce va as-ultă 
pe Ministerul public şi pe reprezentanţii societăţii. Ho- 
tărârea îrebue să fie motivată. 

Guvernul poate să ceară retragzrea autorizării dată unei 
societăţi străine de a funciionă în România, în următoarele 
şase cazuri: 

1) Când capitalul societăţii sa redus, prin “orice îm- 
prejurări, la jumătatea sunei arătată atunci când s'a cerut 
autorizarea ; - - 

2) Când cauţiunea depusă s'a micşorat, prin orice im- 
Prejurări, prin urmare şi prin scăderea valorii titlurilor 
de stat. Insă legea cere ca guvernul să someze societatea 
spre a-şi complectă cauţiunea. Dacă societatea, în termen



320 $ 46. Societăţi constituite în streinătate. 
  

de 30 zile dela somaţiunea făcută de guvera nu-şi com- 

plectează cauţiunea, guvernul are dreptul să ceară retra- 

gerea autorizării; 

3) Când se va constată că societatea face alte ope- 

raţiuni, decât acelea prevăzute în actul constitutiv. In acesi 

scop guvernul poate oricând să controleze operaţiunile ce 

le face societatea în România. Prin faptul că societatea nu 

poate face decât operaţiunile prevăzute în actul constitutiv, 

însemnează, şi legea este expresă, că în ce priveşte felul 
operaţiunilor, societatea străină este sub controlul guver- 

nului ; 

4) Guvernul poate cere revocarea autorizării, când so- 

cietatea, contrar declaraţiunii sale, nu se supune dispoziţiilor 

codului comercial sau când societatea nu se supune unor 
norme speciale, ce le-a stabilit guvernul cu ocazia acordării 

autorizării, căci guvernul are dreptul, când acordă auto- 

rizarea unei societăţi străine pe acţiuni, să impună socie- 

tăţii, anumite îndatoriri, în afară de acelea prevăzute în codul 

comercial. Dacă societatea, ulterior, nu respectă îndato- 

ririle impuse, guvernul are drept să ceară revocarea âu- 

torizării ; 

5) O societate nu mai poate să funcţioneze la noi 

în ţară, dacă a încetat reciprocitatea, pentrucă aţi văzut 

că o condiţiune esenţială pentru ca să obţină autorizarea, 

este existenţa reciprocităţii între ţara de origină şi ţara 
noastră. Dacă la un moment -dat a fost reciprocitate şi 

societatea a fost autorizată şi mai târziu reciprocitatea 

încetează, guvernul poate cere revocarea autorizării. Au- 

torizarea nu încetează de plin drept, ci numai la cererea 

guvernului ; 
6) In sfârşit, o societate străină nu mai poate să îunc- 

țiorieze la noi, când a încetat de a funcţionă în ţara de 

origină. Legea noastră recunoaşte personalitatea juridică 

unei societăţi străine. Dacă însă, prin orice împrejurare, 

societatea străină nu-şi mai conservă personalitatea juri-
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dică, încetează de a funcţiona în ţara de origină, guvernul 

nostru roate cere şi el revocarea autorizăriii date. 
Cu toată retragerea autorizării, cauţiunea depusă de 

societate nu poate fi restituită decât dacă se dovedeşte că 

toate obligaţiunile în ţară au fost achitate sau că o societate 

naţională socotită de guvern solvabilă şi-a luat asupra-şi 

îndatorirea de a plăti pe creditorii societăţii streine. 

249. Efectele autorizării de juncționare. — Cu autori- 

zarea dobândită de a funcţiona la noi, o societate străină 

poate lucra ca şi o societate română; însă ea nu poate 

dobândi în România, alte drepturi, decât drepturile ce 

le pot dobândi străinii. O societate străină autorizată 

să funcţioneze la noi, nu devine societate naţională 

şi prin urmare nu poate dobândi imobile rurale. In 

afară de această excepţiune, societăţile străine se bucură 

de toate avaniajele legilor noastre, iar acţiunile ei pot fi 

cotate la bursă, dacă funcţionează de cel puţin 1 an în 

România şi are publicat bilanţul pe exerciţiul trecut. 

250. Reprezentanţe clandestine. — Legea — am văzut — 

pune anumite condițiuni şi iă anumite garanţii faţă de socie- 

tăţile străine, cari voesc să stabilească în România un sediu 

secundar sau o reprezentânţă. 

Dacă o societate străină fără să îndeplinească condi- 

ţiunile legii, încheie operaţiuni în ţara noastră printr'unul 

sau mai mulţi reprezentanţi, aceste operţiuni sunt valabile, 

însă persoanele cari au reprezentat societatea vor ti răspun- 

zătoare de daunele cauzate Statului român (prin neplata ta- 

xelor) şi vor putea îi supuse la pedepsele arătate în art. 323 

codul penal. 

21
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CAPITOLUL IX 

Asociaţiuni comerciale. . 
* 

$ 47. Asociaţiuni pentru asigurarea mutuală. 

951. Dece legiuitorul tratează laolaltă despre asigu- 

rârea mutuală şi despre asociațiunea în participare. — Codul 

de comerţ român urmând pe cel italian, după ce tratează 
despre societăţile comerciale, rezervă pentru asociaţiuni un 

capitol special, împărţit în două secţiuni: prima secţiune 

ocupându-se cu asociaţiunea în participaţiune şi secţiunea 

a doua cu asociaţiunea de asigurare mutuală. 

Legiuitorul italian şi român au grupat împreună aceste 
dcuă întovărăşiri crezând că ambele, deşi organisme eco- 

nomice, nu au un patrimoniu propriu, nu sunt persoane 
juridice. Dacă pentru asociaţiunea în participaţiune nu încape 
discuţie, că ele nu sunt subiecte de drept; în ce priveşte 

însă întovărăşirile pentru asigurare mutuală lucrurile se 

schimbă, deoarece — după cum vom vedea — sunt înto- 
vărăşiri pentru asigurare mutuală, cari au un patrimoniu 

propriu şi nu se deosibesc ca structură juridică şi econo- 
mică de societăţile examinate până acum: aceste întovă- 

răşiri sunt persoane juridice şi greşit legiuitorul le amestecă 
„cu asociaţiunile lipsite de personalitate.
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252. Ce este o întovărășire pentru asigurare mutuală. —- 
Mai multe persoane se pot întovărăşi, pentruca din unirea 
lor să creieze un organism economic cu scopul de a repartiză 
între asociaţi daunele suferite de unii dintre dânşii, din 
cauza unor evenimente, cum este incendiul, grindina, etc. 

Când se constitue o societate de asigurare pe acţiuni, 
cum este „Dacia-România”, „Agricola”, etc., se creiază 
un organism economic cu un capital propriu şi cu menirea 

„ca în schimbul unor prime, unor contribuţiuni, percepute dela 
"diferite persoane supuse unor riscuri, persoane cari nu 
sunt numai acţionarii, să despăgubească pe aceia dintre ei, 
cari sunt sinistraţi. Şi societatea, după anumite calcule 
matematice făcute pentru fiecare ramură de asigurare, ştie 
precis, dai fiind numărul de asiguraţi, ce prime să ia, ca 
societatea să poată să despăgubească oricând pe sinistraţi, 
şi să oprească şi pentru ea un beneficiu de împărţit între 
acţionari. 

La asigurarea mutuală fiecare asociat este şi U. asi- 
gurai. La asigurarea mutuală cel ce se asigură; prin faptul 
că se asigură, aderă şi la un contract şi devine asociat. La asi- 
gurarea mutuală, o persoană este asociată atâta vreme cât are 
un bun supus riscurilor şi deîndată ce bunul a dispărut, înce- 
tează de a mai îi asociată şi are dreptul ca ceilalţi aso- 
ciaţi să-l despăgubească pentru paguba suferită. 

953. De câte feluri sunt întovărășirile pentru asigurarea 
inutuală. —  Intovărăşirile pentru asigurarea mutuală sunt 
de 2 feluri: “sunt întovărăşiri pentru asigurarea mutuală, 
în cari asociaţii plătesc o cotă fixă, care serveşte la despăgu- 
birea sinistraţilor asociaţi, iar dacă la sfârşitul anului, din 
sumele adunate dela asociaţi mai prisoseşte ceva, suma ce 
prisoseşte poate să fie întrebuințată pentru anul viitor, 

„ Scăzându-se cota, cu care fiecare asociat contribue. Sta- 
“sa tele, însă, pot prevedea o altă întrebuiaţare a surplusului. 

Aceste întovărăşiri de asigurare mutuală cu cote, cu 
- participare de sume mai inainte de a se produce sinistrul,



  

$ 47. Asociaţiuni pentru Asigurarea mutuală 395 
  

sunt persoane juridice, sunt societăţi, iar nu simple asocia- 

ţiuni, lipsite de personaiitatea juridică. Sunt societăţi, pen- 

trucă la aceste întovăraşiri se întrunesc 'elementele esen- 

țiale cerute pentru o societate. Avem un contract de so- 

cietate, prin faptul că mai multe persoane se întovărăşesc, 

în societate, aducând aporturi — cotele promise —, iar 

întovărăşirea îşi creiază un patrimoniu propriu. La societatea 

de asigurare mutuală cu cote fixe, avem un patrimoniu 

distinct de patrimoniul asociaţiior şi din acest patrimoniu 

se distribue sumele necesare, pentru a acoperi paguba su- 

ferită de un asociat sinistrat. 

Dimpotrivă, întovărăşirea de asigurare mutuală, în care 
asociaţii nu se obligă să aducă aporturi în societate prin 

contribuţiunea lor, prin cote, ci ei prevăd prin contractul 

ce-l încheie, că asociaţia are drept scop ca la fiecare sinistru 

ce lovește pe unul din asociaţi, să se repartizeze paguba 

pe capul fiecărui sinistrat. Oficiul acestor asociaţi fără cote, 
este un oficiu pur şi simplu de calculare a repartiţiei. 

Asociaţia nu despăgubeşte din propriul său capital, aso- 
ciaţia arată fiecărui asociat cu cât trebue să contribue 

a se despăgubi cei dăunaţi. Nu există. o obligaţiiune 
din partea societăţii ca ea să răspundă personal şi să plă- 

tească pe sinistrat. Această asociaţie neavând un șatrimoniu, 

_nu are personalitate juridică. 

259. Funcționarea societăților de asigurare mutuală. — 

Legea prevede puţine norme în ce priveşte funcţia 

narea societăţilor de asigurare mutuală; ea lasă la liber- 

tatea asociaţilor să fixeze normele de funcţionare. Legea 

se mulţumeşte să spună că societatea de asigurare mutuală, 

trebue să fie probată prin act scris şi se administrează 
prin asociaţi, „ cari sunt mandatarii săi temporali şi revocabili, 

Societăților de asigurare mutuală li se aplică normele 
dela societăţile anonime cu privinţă la responsabilitatea 

aăministratorilor, la publicarea actului constitutiv şi a ori- 

căror modificări ale acestui act, a bilanţurilor şi la pena-
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lităţile cu referinţă la nerespectarea normelor prevăzute” 

în lege (art. 260). 

Dacă asigurarea mutuală poartă şi asupra vieţii, din 

bilanţurile societăţii trebue să rezulte că s'au respectat dis- 

poziţiile art. 147, adică să rezulte că s'a consemnat cau- 

țiunea legală. 

Societatea funcţionând, poate să intre în raporturi juri- 

dice nu numai cu asociaţii, dar şi cu terţele persoane. So- 

cietatea fiind o persoană juridică se poate obliga, ca orice 

subiect de drept. | 

Contractul de întovărăşire va arăta răspunderea aso- 

ciaților faţă de cei de al treilea şi în orice caz, asociaţii 

spune legea, nu pot fi ţinuţi mai mult decât proporţional 

cu valoarea bunurilor, pentru cari au fost admişi în a- 

sociaţie. 

Calitatea de asociat fiind strâns legată de calitatea de 

asigurat, se înţelege prea bine de ce asociatul, care a 

pierdut lucrul pentru care s'a asociat, încetează de a face 

parte din „asociaţiune”, rămânându-i dreptul de îndemni- 

tate, ce i se cuvine (art. 262). 

Ultima normă, arătată de codul de comerţ pentru „a- 

sociaţiunile” de asigurare mutuală este că aceste întovă- 

răşiri nu se dizolvă prin moartea, incapacitatea sau fali- 

mentul asociaţilor. 

„Asociaţia” poate exclude pe asociatul declarat în îa- 

liment (art. 263). 

$ 48. Asociaţiunea în participare. 

255, Generalităţi. — Ca să terminăm cu societăţile 

şi cu asociaţiunile comerciale, să vorbim şi despre asocia- 

țiunea în participare. 

Un comerciant sau chiar, accentuez, un necomerciant 

pentru operaţiuni comerciale, poate să asocieze” pe ci- 

neva la beneficiile şi pierderile întreprinderii sau la 
anume ramură sau anume Operaţiune comercială.
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Contractul de asociaţie în participaţie trebue probat 

prin act scris. Nici o altă formalitate, din cele ce am văzut 
cu ocazia societăţilor comerciale, nu se aplică, în ce priveşte 
contractarea asociaţiei în participaţie. Legea se mulţumeşte, 

numai din punct de vedere al probaţiunii, să ceară 

un act scris. Actul scris nu este un element esenţial, fără 

de care asociaţia în participaţie să nu poată să existe; actul 

este numai o limitare din punct de vedere al probaţiunii 
şi atunci când vom vorbi despre obligaţiunile comerciale, 

vom vedea câtă libertate acordă codul de comerţ pentru ad- 
ministrarea probelor, spre deosebire de codul civil. 

Insă uneori codul comercial se depărtează dela regulile 
de probaţiune obicinuită şi prevede pentru unele contracte 
necesitatea unui act scris. Rare ori se cere act scris ad 

solemnitatem. Atunci conavenţiunea uneori este nulă, dacă 

nu produce toate efectele voite (exemplu: împrumutul ma- 
ritim, care dacă nu este făcut prin act scris, produce 

numai efectele unui împrumut simplu (art. 602). 
In ce priveşte asociaţia în participaţie actul scris e 

cerui numai ca instrumentum probationis; el nu trebue nici 

publicat, nici transcris, pentrucă asociaţia în participaţie 

nu este o societate comercială, ea nu are personalitate 
“juridică; Acela, care se asociază la câştigurile şi pierderile 
unui comerciant şi aduce acestui comerciant bunurile nece- 

sare, numerar sau anumite mobile ori imobile, este o per- 
soană ce nu interesează pe terţii, cari contractează cu co- 
merciantul. Bunurile, ce se aduc în participaţie, trec în 

deplina proprietate a comerciantului, la ale cărui beneficii 
şi pierderi se produce asocierea. Dacă eu sunt un comer- 

ciant şi îmi iau un asociat în participaţie, tot ceeace aduce 

asociatul în participaţie, intră în proprietatea mea. Terţii, 

cari contractează cu mine, ignorează pe asociatul in par- 

ticipaţie ; terţii, cari contractează cu mine, socotesc că este 

averea mea toi ce mi-a adus asociatul. Raporturile interne în- 

ire mine şi asociat nu-i privesc. Putem să convenim ca 

bunurile să le ţin intacte, să nu le înstrăinez şi putem să
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convenim ca la desfacerea asociaţiei in participaţie să res. 
titui în natură bunurile ce mi s'au adus. Dar această con- 
venţiune nu are efect față de terţele persoane. Dacă calc 
convențiunea, sunt supus numai la daune îaţă de acela cu 
care am contractat, adică față de asociatul în participaţie. 

Germanii numesc asociaţia în participaţie Stillegesel!- 
schajt, o asociaţie tăcută, căci ea nu se manifestă în afară, 
ea nu are organe proprii, ea nu are un patrimoniu distinct: 
şi numesc societatea în nume colectiv OfjenegeselIschafi, 
societatea deschisă, publică, cunoscută. In scara persoa- 
nelor juridice comerciale, prima treaptă este ocupă de so- 
cietatea in nume colectiv, care este cea mai imperfectă formă 
de persoană juridică comercială şi imediat sub ea, stă 
asociaţia în participaţie, care este tăcută ascunsă necon- 
stituind un subiect de drept. 

256, Cum se reglementează asociațiunea în partici- 
pație? —  Convenţiunea părților este decisivă. In prin- 
cipiu reglementarea priveşte numai pe părţile contractante, 
cum deobşte se petrece cu orice convenţiune. Poate însă 
interesa pe creditorii comerciantului, clauzele convenţiunii, 
dacă ar ascunde fapte îndreptate împotriva lor. După cum 
în anumite cazuri, creditorii celui Care se asociază, au 
tot interesul să exercite acţiunea oblică, ştiută din dreptul, 
civil (art. 974 cod. civil.). Dar din punct de vedere ge- 
neral, raporturile dintre asociaţi sunt reglementate după 
bunul plac al asociaţilor şi numai călcarea dispoziţiunilor 
de ordine publică sau actele săvârşite în frauda creditorilor 
pot pune în mişcare exercitarea acţiunilor din dreptul comun.
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Despre obligaţiunile comerciale. 
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Despre încheierea contractelor. 
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257. Isvoarele de obligaţiuni — Dună enumerarea tra- 

dițională, isvoarele obligaţiunilor sunt: costractul, legea, 
guasi-contractul şi quasi-delictul. Da 

Planiol criticând această clasificare, arată că în rea- 

litate nu avem decât 2 isvoare: contractul şi legea, deoarece 
obligaţiunile ce se pretind că isvorăsc din quasi-delicte 

ori din quasi-contracte, în realitate nu nasc decât din lege. 

Intr'adevăr, la un quasi-contract există voinţa unei singure 

persoane, bunăoară cum este la gestiunea de afaceri, voinţa 
unei singure persoane de a geră afacerile altei persoane, 

fără ştiinţa acesteia. Ori ca obligaţiunea să nască dintr'o 
singură voinţă, fără să se ştie dacă celalt consimte 
sau nu, însemnează că acea obligaţiune seste eficace, 
datorită legii; nu este suficientă, cu alte cuvinte, voința 
unei singure persoane, trebue să vină legea, să prevadă 
această obligaţie; deci obligaţia nu naşte dintr'un quasi- 
contract, ci naşte din_lege.
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Deasemenea, în caz de delict, obligaţiunea naşte din 

dauna provocată cu voință, cu intenţiune dolosivă din par- 

tea unei alte persoane. Dar pentruca dauna pricinuită cu 
intenţiuhe dolosivă să nască o obligaţiune, îrebue să fie 

un text de lege, care să sancţioneze fapta ilicită. Deci 
obligaţia aaşte din lege. 

Tot asttel, în caz de quasi-delict, obligaţiunea naşte din 

culpa cuiva. Făptaşul n'a voit să creieze o pagubă, dar 

nepriceperea lui în luarea tuturor măsurilor de prudenţă, 

a făcut să provoace daune cuiva. şi în acest caz trebuie 

să îie un text de lege, care să consfinţească această obli- 
gajiune. Deci Planiol susţine că şi aci avem o obligaţiune 

ce naşte din lege. 

Dacă vom lua autori mai moderni, cum sunt d-aii Colin 
şi Capitant (Traite 6lementaire, II, ed. 4-a, p. 255), veţi 
vedea că ei susțin că orice obligaţie naşte din contracte, 

din declaraţiunea unilaterală de voinţă sau din lege. Aceşti 

autori sunt mai influenţaţi de doctrina germană şi vom 
vedea cum în (Germania se susține „că obligaţiunile nasc 
nu numai din contracte, ci şi dintr'o singură declarare de: 
voinţă. Când vom studia titlurile de credit, vom vedea că 

îndeobşte se susţine că la baza lor stă o declarare uni- 

laterală de voinţă şi nu un contract. 

Codul civil german, înainte de a trata despre contracte, 
tratează despre declaraţiunea de voinţă, pentru că din con- 
topirea mai multor declarări de voințe, nasc contractele. 
Uneori legea socoteşte că o declarare de voinţă este su- 
ficientă pentru a produce efecte juridice, şi avem declarări 
de voinţă, cari produc efecte juridice. De cele mai multe 
ori legea, pe lângă declararea de voinţă a unei persoane, 
mai cere şi alte condițiuni, pentru ca declaraţia de voinţă. 
să producă consecinţele voite. De multe ori legea cere în- 
trunirea mai multor declarări de voinţă: cere un consim- 
țimânt, adică un contract. Atât în dreptul comun, cât şi. 
în codul comercial, în materia obligaţiunilor, contractele: 
joacă rolul principal.
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“Codul comercial român nu se ocupă cu declararea de 
voinţă, presupunând că această declarare este reglementată, 
este disciplinată după principiile generale ale obligaţiu- 
niior. Codul comercial român la fel ca şi cel italian, are 
o parte generală a obligaţiunilor, în care se vorbeşte despre 
incheierea contractelor, despre probele în materie comercială 
şi despre alte câteva dispoziţiuni aplicabile obligaţiunilor co- 
merciale. Codul de comerţ, însă, nu se ocupă de condiţiunile 
ce irebuiesc îndeplinite, pentrucă un consimţământ să fie va- 
labil, şi nici despre interpretarea convenţiunilor, lă- 
sând aceste chestiuni în sarcina codului civil. 

258, Voinţă declarată şi interpretarea contractelor. — 
Germanii s'au întrebat: când este vorba să interpre- 
tăm un contract sau, mai general vorbind, un act juridic, la 
ce voință trebuie să ne referim? Trebuie să ne referim 
la voinţa declarată sau la voinţa reală? Şi Germanii fac 
distincţiune între__Erhlărungswille, voința declarată şi în- 
tre voinţa reală * Geshăftswille, ce a avut-o cineva, când 
a incheiat un act juridic sau și-a asumat o obligaţiune, 
numită. Dacă ar trebui să ne referim numai la voinţa de- 
clarată, atunci cei ce interpretează o  convenţiune trebuie 
să ţină seamă numai de voința aşa cum este manifestată, 
aşa cum reiese din aci. 

Dacă s'ar imbrăţişă această teorie, s'ar dă un însemnat 
sprijin circulării creanţelor, pentru că acel care dobândeşte 
0 creânţă, nu ar avea să se preocupe de viţiile de con- 
simţimânt sau de intenţiunea nevădită dintr'un înscris. Dacă 
se admite a doua teorie a voinţei reale, atunci interpretând 
uii actjuridic, nu trebuie să ţinem seamă numai de litera lui, 

ci trebuie să căutăm care a fost în realitate intenţia celui ce 
a făcut declaraţia de voinţă şi în acest sens este şi art. 
977 cod. civ. român. 

In primul proiect al codului civil german, se adoptase 
teoria primă a declarării de voință, FErhlărungswille. La 
al doilea proiect, precum şi în codul german, s'a âdmis 
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teoria realității de voinţă, însă cu foarte mari restricțiuni, 

adoptând unele consecinţe şi ale primei teorii a declarării 

manifestate. La noi, în dreptul comercial român, avem apli— 
caţiunea teoriei voinţei manifestate, Erkldrungswille numai 

la titlurile de credit. Cel ce a semnat o cambie, intrată 

prin gir în mâna unui terţ de bună credință, nu poate 

să pretindă, că el a semnat, dar voinţa lui nu a fost 

liberă, a fost viciată. Nici nu poate să pretindă că a 

semnat  cambia cu o anumită intențiune, date fiind 

raporturile cari existau între el şi primitorul cambiei. 
Faţă de terţele persoane, obligaţia celui care sem- 

nează o cambie, sub orice titlu, trăgător, emitent, girant, 

avalist, acceptant, se determină ducă litera cambiei, iar 

nicidecum după intenţiunea ce a avut-o emitentul. Avem 

de aface la titluri de credit, prin urmare, cu Frhlărungswille, 
iar nu cu Geschăftswille. 

959, Principii generale. — Codul de comerţ român se 

ocupă de incheierea contractelor între persoane depărtate 
(între absenţi) în articolele 35—39. 

Legiuitorul nostru nu se ocupă de încheierea con- 
tractelor între persoanele prezente. Evident că şi între 

persoanele prezente se desfăşoară anume tratative. Nu există 

un contract, chiar între perrsoanele prezente, care să nu 

nască dintr'o ofertă şi o acceptare. Dar între persoanele 

prezente obicinuit oferta se acceptă sau se refuză imediat, 

fără a trece timp, pentruca părţile să poată revoca decla- 

rările lor de voinţă. Dacă tratativele între persoanele pre- 

zente se desfăşoară în timp, sau dacă persoanele prezente 

întrebuinţează mijloace de  comunicaţiune proprii tra- 
tativelor între absenţi, cum bunăoară tratative prin acte 
scrise, atunci se vor aplica acestor tratative regulile con- 
tractelor între absenţi. Din potrivă, în ipoteza că persoanele 
depărtate se servesc de viul grai în tratative (incheierea con- 
tractelor prin telefon); ele se vor socoti caşi prezente. In 
realitate, nu distanţa dintre persoane, ci mijloacele de co-
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municărea voinţei vor arăta dacă încheizrea unui contract este 

între absenţi sau între prezenţi. 
Intre persoanele absente, îndepărtate, marea majoritate 

a contractelor comerciale se încheie prin 'corespendenţă. 

Pentru a ajunge la încheierea unui contract avem în 

prealabil 2 deelarări de voinţă: o declarare de voinţă care se 
numeşte ofertă şi o declarare de voinţă, care se numeşte 

acceptare. Din schimbul ofertei şi acceptării se naşte con- 

tractul. 
Când putem spune că un contract între persoane de- 

părtate este definitiv încheiat? In această privinţă, întâlnim 

patru sisteme şi anume: 

1) „Sistemul declarării de voinţă; 
2) Sistemul transmiterii declarării. de „Voinţă; 

x 3) Sistemul „cunoaşterii şi; 

4) Sistemul primirii. 
Să vedem în ce: constă aceste teorii şi la urmă să 

vedem, care din ele a foi primită de codul nostru. 

1960 Sistemul declarării de voinţă. -— In sistemui de- 

clarării de voinţă, se susţine că contractul este încheiat în 

momentul în care destinatarul ofertei şi-a manifestat voința 

că acceptă. “Să luăm un exemplu: voiesc să vând 
grâu şi trimit oferta mea unui comerciant de grâne 

din Brăila, prin care îi spun .că am 2 vagoane cu 
grâu de o anumită cantitate şi-i ;fixez preţul, cu care în- 

țeleg să le vând. Comerciantul din Brăila, primind oferta. 

declară că acceptă şi poate chiar să scrie 0 scrisoare, prin 

care se aşterne înscris acceptarea, lui. “După această primă 

teorie se susține, că contractul este încheiat din momentul în 

care destinatarul ofertei şi-a manifestat voinţa, fără 

să fie nevoie pentru perfectarea contractului, nici mă- 
car ca acceptantul să trimită ştire proprietarului, că a 

acceptat. Din imomentul în care destinatarul ofertei s'a 

hotărît şi a declarat că acceptă, avem 2 acte juridice, avem 

2 declarări de voinţă, cari există în timp.
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Nu este nevoie să fac critica acestui sistem, deoarece 

oricine poate vedea la ce rezultate s'ar ajunge prin admi- 
terea lui. 

Dacă contractul s'ar socoti încheiat din momentul ac- 

ceptării, ar trebui să primim concluziunea, că proprietarul 

este obligat în baza unui contract, deşi el nu are cunoştinţă 

de acceptare şi cu toate că acceptantul nu a făcut nimic 

peniruca acceptarea să poată îi cunoscută 'de ofertant. 

261. Sistemul transmiterii declarării de voință. — Spre 
/ â remedia parte din neajunsurile primului sistem, s'a sus- 

ținut că pentru a ajunge la perfectarea contractului, este 
necesar ca acceptantul să transmită declararea sa de voinţă 
proprietarului. Trebue ca declararea de voinţă . a acceptan- 
“tului să plece de sub puțerea lui de a o revoca fără 
sancţiune. Nu este nevoe însă ca acceptarea să ajungă la - 
proprietar pentruca contractul să se perfecteze. Din moment 
ce negustorul din Brăila a expediat scrisoarea de accep- 
tare, contractul ar fi pertect. 

69. Sistemul cunoașterii. — După acest sistem, pentru 
ca contactul să se > pertecteze trebue ca accepţarea să ajungă 
la cunoştinţa proprietarului. Numai din momentul, în care 
proprietarul are cunoştinţă că oferta a fost acceptată, există 
o întrunire de voințe, din acel moment contractul este irevo- 
cabil încheiat. 

263. Sistemul primirii. -— Dușă o a patra teorie, con- 
f traciul este perfect din momentul în 1 Care ofertantul a 

primit răspunsul acceptării „chiar dacă el nu a luat Cu- 
_moştinţă de cuprins. Contractul este încheiat „dacă ofertantul 
a primit acceptarea, dar nu citeşte scrisoarea; căci este 
destul ca ofertantul să fie în situaţiunea de a cunoaşte răs- 
punsul acceptantului, nu este nevoie ca contractul să depindă 
de diligenţa proprietarului în a ceti corespondenţa.
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dea. Care teorie a fost primită de codul de co- 
merț român. — După art. _35_ codul comercial, con- 

tractele: sinalagmatice nu se socotesc încheiate, decât 

din momențul în care acceptarea, a ajuns la.cunoştinţa. pro- 

“puitorului. Prin urmare legea noastră prevede că se a- 

plică, în ce priveşte încheierea ” contractelor între absenţi, 

teoria cunoasterii. Dar legea prevede că acceptarea trebuie 

să sosească la propunător în termenul stabilit de către 

“acesta, sau dacă propunătorul n'a fixat un termen, în- 

lăuntrul termenului necesar schimbului propunerii şi ac- 

ceptării, după natura contractului. Dacă natura operaţiunii 

este urgentă, acceptarea trebuie trimisă fără întârziere şi 

printr'uni mod urgent de comunicaţie. 

Proprietarul poate primi ca bună şi o acceptare ajunsă 

peste termenul hotărit de dânsul, cu condiţie ca să încu- 

noştiinţeze îndată pe acceptant despre acesta (art. 35 al. 2). 

Codul de comerţ român pune principiul perfectării con- 

tractelor sinalagmatice în art. 35, adoptând, — după cum 

am arătaţ — teoria cunoaşterii. Imediat însă în articolul 

următor (art. 36) prevede o derogare: 

„Când proprietarul cere executarea imediată şi un 

_răspuns prealabil nu este cerul şi nici Chiar necesari 

după nătura contractului, atunci contractul este perfecă 

îndată ce partea cealaltă a întreprins executarea lui”. 

Dacă vreau să cumpăr 2 vagoane de grâu dela un 

comerciant din Brăila şi, cer prin propunerea mea ca ne- 

guţătorul să expedieze de îndată marita, fără să mai fie 

nevoie de a mă încunoştiința, că a acceptat comanda (pro- 

punerea) — dat fiind că în cazul unei vânzări de grâne 

nu este necesar un răspuns — contractul de vânzare-cumpă- 

rare este periectat imediat ce comerciantul din Brăila a 
întreprins executarea: a expediat cele 2 vagoane de cereale. 

Consimţământul (acceptarea) vânzătorului rezultă din 

fapte concludente, nu prin tăcere, căci tăcerea nu poate 

duce la încheerea unui contract t). Vânzarea este perfectă 

1) Vezi Vivante, IV, n. 1538.
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în această ipoteză, mai înaiate ca propuitorul să fi aflat 

că propunerea a fost acceptată. 

Peniruca contractul să se periecteze imediat ce ac- 
cepiantul a întreprins executarea fără ca propuitorul să 

cunoască soarta propunerii (ofertei) sale, se cere întrunirea 
a 3 condițiuni: 

1) Propuitorul să ceară executarea imediată a con- 

tractiilui ; 
2) Un răspuns prealabil de acceptare să nu fi fost 

cerut de propuitor; 

3y Un răspuns prealabil de acceptare să nu fie necesar 

după natura contractului. 

Unii scriitori italieni au interpretat art. 36 în sensul 
că fiecare dintre cele 3 condițiuni este o condiţiune de 
sine stătătoare, astfel că avem după acest articol trei 
cazuri de costracte perfectate fără ca propuitorul să cu- 
noască acceptarea (perfectarea se face la acceptant, iar 
nu la propuitor). 

Este destul, bunăoară, ca prozuitorul să ceară exe- 
cutarea de îndată, sau e destul ca pro,uitorul să nu ceară 
un răspuns prealabil, sau e destul ca după natura opera- 
râţiunii să nu fie necesar un răspuns, pentruca contractul 
să se încheie la acceptaat rin executarea din partea 
acestuia a obligaţiunii sale. 

Dacă s'ar admite o atare interpretare, articolul 36 
ar constitui regula generală, iar nu o excepţiune. Contractele: 
în realitate nu s'ar mai încheia la propuior (prin cu- 
noaşterea acceptării), ci la acceptant, schimbându-se siste- 
mul voit de lege. 

Alţi autori italieni găsesc în art. 36, 2 cazuri de 
periectare a contractelor la acceptant, dar aceste 2 cazuri 
diferă: pentru unii, prima condiţiuue din art. 36, este de 
sine stătătoare, este primul caz (când propuitorul cere 
executarea i mediată, contractul se perfectează prin executare, 
fără să mai fie nevoe de altă condiţiuie); iar celelalte 2 ? 

condițiuni trebuesc întrunite spre a constitui al 2-lea caz.
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Pentru alţii 1-+2 condiţiune formează primul caz, iar a 

3-a condiţiune formează singură al doilea caz. Toate aceste 

interpretări, sunt contrarii, atât spiritului, cât şi literii 
legii 1). 

Pentru a ne găsi în ipoteza excepţională a art. 36, 
trebuie ca în fiecare caz să avem întrunite cele trei con- 

diţiuni, despre cari am vorbit. Numai când acele trei con- 
diţiuni sunt întrunite, contractul se perfectează, imediat 

ce acceptantul a întreprins executarea. 

Importanţa este mare a şti care este data şi care este 

locul de perfectarea unui contract, căci locul va determina 

instanţa judecătorească competinte să judece litigiile, ce 

ar rezulta (art. 897); va determina /ex /oci conftractus, în 

caz de conflict de legislaţie; va determina care era preţul cu- 

reni, etc. lar timpul perfectării va fi hotăritor pentru a 

şti dacă părţile contractante erau cazabile, dacă consim- 

țimântul a fost sau nu viciat, dacă propunerea sau acceptarea 

a putut fi revocată, etc. ” 

265, Cum se perfecteazii contractele unilaterale. — Lu 

privinţa contractelor unilaterale, adică în acele contracte, 

în cari numai o parte se obligă, avem în codul de comerţ 

articolul 38, după care, la aceste contracte, propu- 

nerea devine nerea_devine irevocabilă, din momentul când a ajuns_!a 

cunoştinţa Cunostința celeilalte părţi. părți. Articolul 38 uu spune, că con- 

tractul se încheie fără să fie nevoie de consimţământul păr- 

ților, ceeace ar fi o absurditate, nici că contractul se per- 

fectează mai înainte ca propuitorul să cunoască acceptarea. 

Art. 38 se ocupă numai de irevocabilitatea ofertei şi pe 

când, în regulă generală, vom vedea de îndată că oferta 
şi acceptarea se pot revoca oricând, atâta timp cât con- 

„tractul nu este perfect, la contractele unilaterale legiuito- 

rul a prevăzut că oferta nu se mai poate revoca, din mo- 

menit ce a ajuns la cunoştinţa destinatarului. Legiuito- 

1) A se vedea Pivante, IV, n. 1513. 
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rul, de teamă că în contractele unilaterale propuitorul se 

poate lesne răsgândi, a voit să îngrădească puterea ofer- 

tantului de a revoca oferta, stabilind că revocarea nu. 

mai e operântă, dacă ea e făcută, după ce propunerea 

a ajuns la cunoştinţa destinatarului. Contractul urmează! 

însă, să se perfecteze după regulile generale. Contractul 

va îi perfect din momentul ce propunătorul va avea cu- 

noştință de acceptare. O problemă este irevocabilitatea o- 

fertii şi alta este perfectarea contractului. 

265, Ce condițiuni trebuie să îndeplinească oferta. — Am 

văzut momentul şi locul de perfectare a contractelor. Să 

exăminăm fiecare declaraţie de voinţă, să vedem ce condi- 

țiuni trebuie să îndeplinească oferta şi ce condițiuni trebuie 

să îndeplinească acceptarea, pentru ca să se încheie un 
contract. 

Pentru ca oferta să ducă la încheierea unui contract, 

se cere mai întâi ca ea să consiste dintr'o manifestare de 
voință cu intenţiunea de a obliga pe propuitor, adică să 
avem de aiîace cu o manifestare serioasă de voinţă; 

In al doilea rând, manifestarea de voinţă trebuie să 
fie compleciă, adică să cuprindă toate elementele necesare 
contractului şi să nu fie nevoie din partea acceptantului 
decâi de un „da” sau „nu”. 

In al ireilea rând, dacă propunerea se referă la un 
contract, peniru care legea cere act scris sau o formă so- 
lemnă, propunerea trebuie să fie făcuţă în formele . pre- 
văzuțe de lege pentru contract. In “dreptul comercial, le- 
giuitorul nu prevede torme anumite, decât în mod excepţio- 
nal. Ei bine, trebue ca şi ofertele să întrunească formele: 
anume cerute pentru unele contracte. 

In al patrulea rând, ierta, ca să ducă la încheierea 
unui contract „trebue să ajungă la destinatarul voit, pen- 
trucă contractul se încheie cu o certă persoană (şi în 
genere ofertele sunt făcute ad certam personam). Dacă
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in loc să ajungă la destinatarul voit, oferta ajunge la 

altă persoană, nu se poate încheia contractul, chiar dacă 

acea persoană ar adera, ar acceptă. Totuşi ne pu- 

tem închipui o ofertă adresată către public şi în dreptul 

comercial avem astfel de oferte. Atunci oferta este făcută 

ad incertam personam, dar contractul nu se încheie cu o 

persoană incertă, ci cu o persoană certă. In comerţ sunt 

multe cazuri în cari persoana contractantului este indife- 

rentă şi atunci, cel care vrea să încheie un contract, face o 

ofertă generală, rămânând ca din public să se desprindă 
persoana, care voieşte să contracteze. Avem exemple nu- 

meroase de oferte către public şi de încheierea contractului 
mai târziu -cu o persoană din public. 

Aşa avem ofertele din vitrinele magazinelor. Când la 
un magazin, în vitrină, se arată obiectul cu un anume preţ, 

însemnează că obiectul pus în vitrină este oferit publicului 
la acel preţ şi oricare persoană din public poate să se 

adreseze comerciantului şi să ceară obiectul, cu preţul 

arătat. ! 

Al doilea exemplu îl avem la subscripţiile publice 
pentru constituirea sau mărirea capitalului unei  so- 
cietăţi pe acţiuni. Am văzut, că dacă o societate pe 

acţiuni se constitue prin subscripţie publică, fonda- 
torii întocmesc un prospect, care se publică şi care 

este o ofertă, adresată publicului pentru a subscrie acţiu- 

nile. Şi dacă din public se desprinde o persoană şi sub- 

scrie acţiuni, contractul se încheie cu o persoană certă. 
" Situaţia  fundatorilor se poate asemănă cu aceia a 

unor gestori de afaceri a unei persoane viitoare. Funda- 

torii, gerând afacerile unei persoane viitoare, fac o ofertă 
publică. Din public se desprind persoanele, cari subscriu 

acţiuni: pertectându-se atâtea contracte câte subscripţiuni 

au loc. Dar exemplele le-am putea multiplica: ofertele 

făcute către public de către hotelieri pentru camerile lor; 

-ofertele făcute prin automate (bunăoară automatele fabricei 

de bomboane Stoilwerk), prin care se oferă publicului
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în schimbul introducerii unei sume de bani anumite lucruri 
(bomboane, chocolată, etc). 

265. Ce condițiuni trebuie să îndeplinească acceptarea? — 

In primul rând trebuie ca acceptarea să fie o declarare 
de voinţă, făcută cu intenţiunea de a încheia un contract. 

Declararea trebuie să fie serioasă. 
Iu al doilea rând, trebuie să coincidă cu oferta, adică 

acceptantul trebuie să accepte în întregime oferta. De cele 

mai multe ori, va îi destul un „da”. 

Ce se întâmplă însă în ipoteza când în acceptare găsim 

că acceptantul se pronunţă asupra punctelor esenţiale diu 

ofertă, dar neglijează să se pronunţe asupra unor puncte 

„de detaliu? Şi vedeţi imediat dificultatea de a aprecia cari 

sunt punctele esenţiale şi cari sunt punctele de detaliu. 

Legiuitorul nostru nu se pronunţă asupra acestei pro-: 

bleme, rămânând a se aplică principiile generale. Codul 

civil german, paragraiul 154, decide, că dacă ambele părţi 
nu cad de acord asupra tuturor punctelor, prin urmare, dacă 

acceptantul nu se pronunţă asupra tuturor punctelor din 

ofertă, contractul nu se poate închaia şi paragraful 154 

mai adaogă că dacă în ofertă se prevede că se va încheia 

şi un act scris, instrumentum probationis, contractul unu 

este încheiat, dacă nu s'a redactat şi acel act scris. Şi iu 

această privință, vom găsi în practica noastră judecăto- 

rească cazuri, în cari instanțele judecătoreşti sunt chemate 

să decidă, ţinând seama de intenţiunea contractanţilor, dacă 

redactarea unui act, prevăzută de părţi, este sau nu o con- 
diţiune esenţială. 

In al treilea rând, acceptarea nu îrebuie făcută cu 
rezervă ori condițiuni, pentrucă dacă acceptantul face re- 
zerve sau pune anumite condițiuni în acceptarea lui, această 
acceptare se transformă într'o propunere. Dacă eu mă adre- 
sez unei persoane să-i vând anume bunuri pe anume preţ 
şi persoana răspunde că acceptă să cumpere, dar cu alt
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preţ, decât acela pe care l-am prevăzut eu în ofertă, răs- 

punsul nu mai este o acceptare, ci formează o propunere 

nouă; iar eu dacă primesc preţul, devin acceptant. In 

această privinţă, art. 39 cod. com. este foarte clar: „accep- 
tarea conditională sau limitată se consideră ca un refuz 

al primei propuneri şi formează o nouă propunere”. Prin 

urmare, în exemplul luat de noi când am făcut propunere 

unui neguţător din Brăila şi acesta face o rezervă, dacă 

eu primesc rezerva, contractul nu se consideră ca încheiat 

la Bucureşti, ci la Brăila, la cunoştinţa aceluia care tre- 

buia să fie acceptantul primei propuneri. 

In al patrulea rând, acceptarea trebuie să fie expresă 

sau să rezulte din fapte ” concludente. "Dreptul * nostru 
Au cunoaşte contracte încheiate prin tăcere. In Evul Mediu, 
dimpotrivă, contractele se încheiau şi prin tăcere; contractele 

se încheiau, chiar dacă acceptantul nu răspundeă, distanţele 
fiind mari şi mijloacele de comunicaţie grele. Astăzi, cu 
mijloacele rapide de comunicaţie, legiuitorul prevede că 

acceptarea trebuie să fie cunoscută de propuitor sau să 

rezulte — în cazul art. 36 — din executare, adică din 

fapte concludente. 
Dacă contractele nu se pot încheia prin tăcere, totuşi 

sunt obligaţiuni cari nasc din tăcere, dacă în prealabil a 

fost un raport juridic între părţi. Codul de comerţ prevede 

asemenea obligaţiuni, precedate de un raport contractual 

între părţi. Aşa avem în materie de mandat. Dacă mandata- 

rul, în îndeplinirea însărcinării lui, excede puterile ce i 

s'au conferit sau îndeplineşte mandatul în alte condițiuni, 

decât condiţiunile arătate în procură şi încunoştiinţează de 

modul cum a executat mandatul, iar mandantele tace; legea 

(art. 382) prevede că această tăcere din partea mandantelui 

înseamnă o acceptare a modului cum s'a executat man- 

datul şi în consecință mandantele este îndatorat să plă- 

tească mandatarului remuneraţia cuvenită. 

Un alt caz: legea prevede în materie de asigurate, că asi-
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guratul nu poate să modifice riscurile, cărora era supus un 
bun. Bunăoară, dacă cineva asigură o casă, societatea de asi- 
gurare cere să se descrie casa şi să se arate toate impreju- 
rările, cari ar avea vre-o influenţă asupra riscurilor, cum 
bunăoară existenţa unui depozit de materii inflamabile. 

Să ne închipuim că asiguratul, când a contractat asi- 
gurarea, nu avea depozit de materii inflamabile în casă şi 
ulterior, în cursul contractului de asigurare, ar face într'una 
din încăperi, un atare depozit, schimbând astfel riscurile, 
încât să creeze o situaţiune nouă, care dacă ar îi existat în 
momentul contractării, asigurătorul nu şi-ar fi dat con- 
simţimântul sau nu ar fi consimţit la asigurare, decât în 
alte condițiuni; potrivit codului de comerţ, în asemenea ipo-i 
teză asigurătorul nu mai este responsabil (art. 457). Dar 
dacă societatea de asigurare, prin diferitele ei mijloace, 
capătă cunoştinţă de schimbarea riscului, şi tace conti- 
nuând să primească primele de asigurare; tăcerea însem- 
nează acceptarea situaţiunii schimbate şi societatea de asi- 
gurare, în caz de incendiu, trebuie să plătească indemnitatea, 
convenită. 

Incă un exemplu ni-l oferă contractul de cont curent. 
In contractul de cont curent, părţile contractante îşi fac 
reciproc rimese, adică îşi dau una alteia sume de bani sau 
alte bunuri; iar cel ce face rimesa este creditat în contul 
curent, pe când cel ce primeşte rimesa este debitat. Dacă 
sunt în cont curent cu un comerciant şi îi trimit acestuia 
un stoc de mărturi, prevăzând că valoarea mărturilor să 
fie trecută în cont curent; însemnează că valoarea nu mi-o 
numără deîndată, ci mă creditează pe mine cu suma respec- 
tivă în cont curent. Eu pot — deşi sunt în raporturi de 
cont curent — să arăt când trimit mărfurile, că valoarea 
lor nu înţeleg să fie trecută în contul curent, ci să-mi fie 
achitată imediat. Dacă nu am exclus trecerea în cont cu- 
rent, valoarea intră în contul curent. Tăcerea, dat fiind 
că există un raport de cont cureni, mă obligă să aştept 
lichidarea contului curent.
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Art.( 376 //cod. com. prezintă o importanţă deosebită. 

Potrivit acestui articol, un comerciant, căruia i se trimite 

o însărcinare şi doreşte să refuze această însărcinare (man- 

dat), este dator, în cel mai scurt termen posibil, să facă 

cunoscut reîuzul său. Dacă el nu refuză deîndată, este 

răspunzător de executarea mandatului. Cu alte: cuvinte, art. 

376 stabileşte în mod excepţional, că un comerciant este 

obligat prin forţa legii, când cineva i se adresează con- 

ferindu-i un mandat, să nu stea inactiv, ci să răspundă 

dacă refuză. Altfel rămâne obligat să execute mandatul. 

In al cincilea rând, acceptarea ,ca să ducă la perfectarea “ 
contractului, nu trebuie să ajungă tardiv la propuitor. Co- 

dul comercial în art. 35 stabileşte că contractul sinalgmatic 
între persoane depărtate este perfect, dacă acceptarea a 

ajuns la cunoştinţa propunătorului în termenul hotărit de 

dânsul, sau în termenul necesar schimbului propunerii şi 
ofertei, după natura contractului. Prin urmare, legiuitorul 

nostru face o distincţiune: se poate ca propunătorul să 

fixeze un termen, înlăuntrul căruia acceptarea trebuie să 
sosească, sau se poate ca termenul să nu fie fixat şi 

în acest caz, termenul este arătat de natura afacerii. 

Să presupunem că s'a fixat un termen şi că propu- 

nerea a ajuns la destinatar. Destinatarul răspunde, dar 

acceptarea ajunge la cunoştinţa propuinătorului peste ter- 
menul fixat, sau, dacă nu este fixat termenul, peste termenul 

necesar schimbului propunerii şi acceptării — după na- 

tura contractului şi deci ea este tardivă. Poate că tardi- 

vitatea este consecința unei neglijenţe din partea ac- 

ceptantului. A răspuns, dar a întrebuințat un mijloc de 

comunicaţie, care fatal ducea la un răspuns tardiv. Se 

poate, însă, ca tardivitatea să nu rezulte din neglijența 

acceptantului, ci din cauze streine lui, cum ar îi o 

inundație, o grevă la căile ferate şi în fine, orice caz 

fortuit sau de forță maojră. Ei bine, în acest caz, contractul 

nu se încheie. Puțin importă cari sunt cauzele pentru cari 

acceptarea a ajuns tardiv.
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Insă o acceptare tardivă poate fi socotită ca bună 
de către pro;unător, dar în acest caz, propunătorul trebuie 
să încunoştiinţeze deindată pe acceptant de voinţa lui, 
de a socoti încheiat contractul. 

Rezultatul de multe ori este inechitabil şi legea noastră 
este defectuoasă, căci obligă pe propunător să încunoştiin- 
țeze pe acceptant, numai când socoteşte că primeşte accep- 
tarea, deşi tardivă; pe când ar trebui ca totdeauna, când 
soseşte acceptarea tardiv, din cauze ce nu pot îi imputabile 
acceptantului, propuitorul să încunoştiinţeze pe acceptant 
dacă primeşte sau nu acceptarea. Astfel se întâmplă sub 
codul civil german, după care, dacă acceptarea ajunge tardiv 
fără vina acceptantului, propuitorul trebuie să încunoştiin- 
țeze pe acceptant, că acceptarea a sosit tardiv şi dacă 
nu-l încunoştiințează, însemnează că a socotit acceptarea 
bună. Vedeţi, sistemul codului nostru şi sistemul codului 
german sunt 2 sisteme diametral opuse. La noi, acceptantul 
care susţine că contractul s'a incheiat, trebue să dovedească 
nu numai că accepiarea a ajuns la cunoştinţa propuitorului, 
dar şi că a ajuns la termen. La Germani este destul dove- 
direa că acceptarea a ajuns la propuitor; tardivitatea trebue 
denunţată de acesta din urmă. 

$ 50. Revocarea propunerii şi acceptării, 

067. i-?incipiul general. — Codul de comeiţ, prin art. 
51, pune acest principiu: până când contractul nu este 
perfect, propunerea şi acceptarea sunt revocabile. 
In legislaţia noastră, propuitorul atâta vreme cât nu are 
cunoştinţă de acceptare, oricâad poate să revoace pPropu- 
nerea făcută şi contractul nu se încheie. De ce? Pentrucă 
dacă în momentul când soseşte la propuitor acceptarea, pro- 
punerea era revocată, nu se mai poate tace acordul de voințe; 
în acel moment, nu mai este decât o Singură declarare de
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voință: acceptarea. Oferta ne mai existând, contractul nu 
se poate incheia. Presupunând că eu am făcut o propunere, 
care a fost acceptată. Acceptantul şi-a trimis acceptarea 
la Bucureşti, poate că acceptarea este chiar în geanta facto- 
rului postal, în drum spre domiciliul meu şi cu toate ace- 
stea, eu necunoscând răspunsul telegrafiez că revoc Pro- 
punerea şi contractul nu se încheie. 

Şi “acceptantul' are drejt să revoace acceptarea lui, 
atât timp cât ea nu a ajuns la cunoştinţa propunătorului. 
Până în acel moment acceptantul, prin revocare, poate 
zădărnici perfectarea contractului. 

La principiul revocabilităţii declarărilor de voinţă, atâta 
vreme cât nu s'a încheiat contractul, avem exceșţiunea 
creată de art. 38 şi despre care ne-am ocuzat: când este 
vorba de un contract unilateral, oferta este irevocabilă, 
din moment ce a ajuns la destinatar şi oferta cade, numai 
dacă destinatarul nu răspunde în termen, sau răspunde că 
nu acceptă. In dreztul german, dacă s'a făcut o propunere 
unei persoane iidepărtate, propunerea trebuie să dureze atâta 
timp, Cât este necesar să răs;undă cealaltă parte, altfel pro- 
punătorul este pasibil de daune. Nu se poate — după dreptul 

german — să faci o ofertă şi s'o revoci după bunul plac. 

La noi se poate: atâta tim; cât contractul nu-i încheiat, 
se poate revoca şi oferta şi acceptarea, cu excepțiunea ofer- 
telor la contractele unilaterale. 

263. Când revocarea dii loc la despăgubiri. Dar legea 

nu-i rigidă: când a pus principiul că atâta vreme cât con- 

tractul nu este încheiat, se poate revoca propunerea şi accep- 

tarea, şi-a dat seama legiuitorul că acest principiu poate da loc 
    

la situaţiuni nedrepte. Legiuitorul sia gândit că persoanele 

cărora li se adresează propuneri sau primesc acceptăriș 
pot să se increadă în aceste propuneri şi acceptări şi să 

întreprindă anume acte în vederea executării obligaţiu- 
nilor contractuale suferind pagube din cauza revocării. 

De aceea legiuitorul, imediat după ce pune principiul revo-
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cabilităţii în acelaş articol 37, adaogă: „Cu toate acestea 

„deşi revocarea împiedică ca contractul să devie perfecă, 

„daci ea însă ajunge la cunoștința. celeilalte părți, după ce 

aceasta întreprinsese executarea lui, atunci cel ce revoacă 

contractul, răspunde de daune interese”. Să luăm un exem- 

plu: Vreau să cumpăr o cantitate de grâne cu un anumit 

preţ. Fac ofertă în acest sens. Partea la care mă adresez 

se încrede în propunerea mea. Legea îmi dă dreptul să 

revoc propunerea, până ce contractul nu este perfect. Ar 

trebui să spunem: partea cealaltă sa încrezut în ceva 
care nu există. Eu revocând am uzat de un drept recunoscut 

mie de către lege, deci nu trebuie să despăgubesc. Cine 

se foloseşte de un drept, nu poate fi ţinut răspunzător de daune. 
Dar legea, dă o soluţie mai echitabilă; ea găsindu-se în 

faţa unei pagube cauzată de o revocare, pune obligaţia de 

despăgubire în sarcina celui care a provocat-o prin revocarea 
declarării de voinţă (revocarea propunerii sau acceptării). 

Inţelegem uşor, prin urmare, cazul unui propunător 

care revocă propunerea şi produce pagube prin această 

revocare. 

Dar se găseşte mai greu un exemplu de o pagubă 

pricinuită prin revocarea acceptării, căci până în momentul 

când propunătorul nu are cunoştinţă de acceptare, nu poate 

să facă acte de natură să atragă o pagubă. 
Să presupunem că cineva propune să vândă o mariă, 

pe care nu o are. Destinatarul acceptă, trimite acceptarea. 

Dar mai înainte de a ajunge acceptarea la cunoştinţa pro- 

puitorului, acceptantul revoacă acceptarea, astfel că contractul 

nu sepoate incheia. Propuitorul se găseşte mai întâi în po- 

sesiunea unei scrisori, prin care destinatarul acceptă. Şi 

mai apoi, peste 2 ceasuri primeşte o altă scrisoare, expe- 

diată mai înainte de data când propuitorul a cunoscut 

acceptarea, şi prin care acceptantul revocă acceptarea. 

Acceptarea soseşte la 31 Ianuarie, iar revocarea ac- 
cepiării porneşte dela acceptant la 30 Ianuarie. Prin 

urmare, revocarea a pornit dela acceptant mai înainte de
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a ajunge acceptarea la cunoştinţa propunătorului. Propu- 
nătorul, primind acceptarea, neştiind că ea fusese revocată, a 
cumpărat marfa, pentru a o putea livra cumpărătorului 
(acceptantului) şi după 2 ore primeşte cealaltă scrisoare 
de revocare, In acest caz, propuitorul a suferit o pagubă 
prin revocare şi acceptantul trebue să-l despăgubească. 
Reţinem deci, că în dreptul nostru propunerea şi ac- 
ceptarea sunt revocabile atâta vreme cât contractul nu este: 
Derfectat. Insă, când se produce o pagubă, prin 
faptul că o parte întreprinsese acte în vederea executării 
viitorului contract, partea cealaltă este datoare să repare 
daunele pricinuite. 

Se poate ca propunătorul să se oblige prin ofertă, 
să nu revoace oferta într'un termen anumit. Dacă totuşi 
ofertantul, în disprețul clauzei dia ofertă, revoacă oferta, 
se poate susține că contractul este încheiat, dacă acceptarea 
are loc în termen? 

Unii susțin că contractul se perfectează, de indată 
ce partea cealaltă a acceptat în termenul în care ofertantul 
s'a obligat să nu revoace. Nu putem admite această idee: 
contractul nu se formează decât dacă în momentul când 
ajunge acceptarea la propuitor, există cele 2 declarări de: 
voinţă. Propuitorul, care s'a obligat să aştepte un termen şi 
nu a respectat termenul, este răspunzător de daune, dar 
nu pentrucă contractul ar îi fost perfectat, ci pentrucă 
ofertantul datoreşte despăgubiri cauzate prin propria sa 

- faptă (art. 998 cod. civ.)



CAPITOLUL II. 

Principiile cari guvernează obligaţiunile comerciale. 

Ş 51. Solidaritatea între codebitori. 

249. Regula generală e solidaritatea. — Primul prin- 
cipiu în materie de obligaţiuni comerciale este solidaritatea 
între obligaţi. = 

Art. 42 cod. com. stabileşte: „ln obligațiunile co- 

merciale codebitorii sunt ținuți solidariceşte, afară de stipu- 

i ațiune. contrarie. | | 

„Aceeaşi mprezumţiune există şi contra fidejusorului, 

chiar necomerciant, care garantează o obligațiune comercială. 

„Ea nu se aplică la necomercianți pentru operațiuni care, 

în cât îi priveşte, nu Sunt fapte de comerț”. 

Ca să înţelegem dispoziţia din art. 42 cod. com, 

trebue să ne reamintim art. 1041 cod. civ., după care 

obligaţiunile solidare nu se presupun. Solidaritatea în civil 
trebue să rezulte sau dintr'o stipulaţiune expresă a păr- 

ţilor sau din vreun text al legii. In materie civilă, regula 

generală e că codebitorii, răspund pro parte; solidari- 

tatea este o excepţie. Când un creditor nu a prevăzut în 

contract că debitorii săi sunt ţinuţi solidariceşte; datoria 

se divide între codebitori, cari vor putea — după cum ştim — 

să invoce atât beneficiul diviziuaii, cât şi beneficiul dis- 

<uţiunii.
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Cu totul altiel se întâmplă în materie comercială. 
In dreptul comercial, solidaritatea se presupune şi dacă 

mai mulţi codebitori voiesc să scape de solidaritate, ei 
trebue să excludă solidaritatea prin convenţiune. Cu alte 

cuvinte, în comerţ regula generală o formează solidaritatea 
şi diviziunea datoriei este excepţia. 

970. Fidejusiunea şi soiidaritatea. — Dar art. 42 

cod. comercial în al. 2 şi 3 prevede pe de o parte o 

extindere a solidarităţii, iar pe de altă parte şi o res- 

trângere a solidarităţii. Al. 2 al art. 42 prevede o lărgire a 
solidarităţii, prin faptul că întinde prezumţiunea de solidari- 
tate şi contra fidejusorului ,care garantează o obligaţiune 
comercială. | 

De ce spunem că această dispoziţiune formează o. lăr- 
gire a solidarităţii? Pentru că dacă ar lipsi acest aliniat, 
Sar aplica solidaritatea numai între mai mulţi chezaşi, 
pentru aceeaşi obligaţiune. Dar legiuitorul a vrut ca şi 
singurul fidejusor să răspundă solidar cu debitorul prin- 
cipal. A fortiori, dacă sunt mai mulţi fidejusori, vor răs- 
punde între ei solidar şi solidar cu debitorii principali. 

271, Actele de comerț mixte şi solidaritatea. — Aliniatul 
al 3-lea al art. 42 cod .comercial, constitue o restrân- 
gere a solidarităţii. Şi iată de ce. Ştim, că sunt acte 
comerciale mixte sau unilaterale, când actul este comercial 
numai pentru o parte iar pentru cealaltă e civil. Mai 
ştim, că potrivit art. 56, actul unilateral sau mixt este 
supus în întregimea lui dreptului comercial, afară numai 
de cazurile când legea dispune altfel. Şi dispune altfel 
legea, tocmai în materie de solidaritate. 

Codul de comerţ exclude prezumţiunea de solidaritate, 
când codebitorii sunt necomercianţi şi obligaţiunea .lor de- 
rivă dintr'o operaţiune care, în ce-i priveşte, nu este un 
act de comerţ. Prin urmare, dacă avem un act de comerț, 
numai pentru creditor, nu şi pentru debitori, prezumţiunea
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solidarităţii nu se aplică debitorilor necomercianţi. Dacă 
actul este comercial şi pentru debitori, evident că de- 
bitorii vor îi ţinut solidar, chiar necomercianţi fiind. ' 

Când ne-am ocupat despre actele de comerţ unilaterale 
său mixte, am dat exemplul mai multor persoane co- 
proprietare, cari asigură la o societate de asigurare recolta 
moşiei lor. 

In ce priveşte pe aceşti coproprietari, potrivit art. 6 
cod. com., asigurarea unei recolte este un act civil, deci 
ei sunt datori să plătească prima de asigurare dintr'o 
operaţiune civilă şi în acest caz, intervine ultima parte 
a art. 42 şi se exclude prezumţiunea de solidaritate. 

= — 

$ 52. Curgerea de drept a dobânzilor. 

279. Princijiul. — Al doilea principiu general tuturor 
obligaţiunilor comerciale îl întâlnim în art. 43 cod com.: 
„Datoriile comerciale lichidate si plătibile „În bah, 2793 

€ duc dobândă de drept din ziua când devin exigibile”. 
Este caracteristica unei obligaţiuni comerciale, care are 

drept obiect o sumă de bani, lichidă şi exigibilă, să pro- 
ducă de drept dobânzi. 

Pentru  obligaţiunile comerciale, legiuitorul pre- 
vede că curge dobânda legală din ziua când creanța a de- 
venit exigibilă, pe când în materie civilă, ştim că datoria 
nu produce dobânzi dela data exigibilităţii; ci debitorul 
trebue pus în întârziere. In materie comercială, când de- 
bitorul au plăteşte la scadenţă, însemnează şă el întrebuin- 

ţează acea sumă de bani, şi că îi fructifică. La comercianţi 

banii nu stau în zadar, ci sunt întrebuinţaţi, deaceea şi 

legea stabileşte că datornicul nu trebue să aştepte pu- 

nerea în întârziere. 

La obligaţiunile comerciale, având drept obiect sume 
de bani lichide, dies interpellat pro hominem, adică sca- 

denţa ţine loc de somaţiune, de punere în întârziere. Şi 

jurisprudenţa italiană merge mai departe. Ea statorniceşte
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că în obligaţiunile comerciale, având de obiect o sumă de 

bani lichidă şi exigibilă, dobânda curge de drept, chiar 

dacă terţe persoane ar face poprire, chiar dacă debito- 

torul ar fi silit să nu plătească creditorului:). El-nu se 

poate descărca de obligaţiunea de a plăti dobânzi dela 

scadenţă, decât plătind suma sau consemnând-o în contul per- 

soanei căreia ii datorează. Neconsemnând suma, comerciantul 

o întrebuințează şi debitorul e ţinut să plătească dobânzi. 

273. Obligațiunea trebue să ție comercială pentru debi- 

tor. — Peatru ca obligaţiunea să producă de drept do- 

bânzi, se susţine — şi credem cu drept cuvânt, — că ea 

să fie comercială pentru datornic. Să exemplificăm. 

Curge dobândă de drept dela exigibilitatea creanţei, 
atunci când o bancă împrumută pe un agricultor pentru 

nevoile lui agricole? Dacă vom zice că curge dobândă 

de drept pentru sumele lichide şi exigibile datorate dintr'un 

act sau faptă juridică comercială, vom spune că in cazul 

nostru dobânzile curg de drept, pentrucă operaţiunile de 

bancă sunt -enumerate de art. 3, ca fapte comerciale. Dacă 

ie gândim însă că operaţiunea, făcută de bancă cu un 

agricultor, este un act comercial numai pentru bancă, nu 

şi pentru agricultor; că ae aflăm într'una din ipotezele, 

când avem în îața noastră un act comercial mixt sau uni- 

lateral; am putea să credem că dată fiind dispoziţiunea art. 

56, şi la actele mixte sau unilaterale dobânzile curg de 

drept. Dar am văzut că art. 56 supune actele mixte co- 
dului de comerţ în totalitatea lor, afară de cazurile când 

legea nu dispune altfel. Şi unii interpreţi socotesc că art. 

43 dispune altfel; că adică nu curg dobânzi de drept, 

la datoriile cari rezultă dintr'un act sau faptă comer- 

cială, ci curg de drept numai atunci când pentru cel care 

are să plătească o sumă de bani operaţiunea este o faptă 

comercială. Şi de altfel aşa ar îi şi raţional, că numai 
în acest din urmă caz banii, în concepţiunea legiuitorului, 
fructitică neîncetat. Pentru necomerciantul, care încheie o 

  

1) Wavarrini, |, n. 15i.
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operăâţiune „care pentru el nu e o operaţiune comercială, 
mar îi o rațiune ca să deroge la dispoziţiile codului civil. 

Această părere este documentat expusă de profesorul 
Bolatiio, în „Il codice di commercio”, adnotat, ed. 5, vol. |. 

$ 53. In obligaţiunile comerciale nu se acordă 
termen de graţie. 

214. Principiu. —— Al treilea principiu: în obligațiu- 
nile comerciale, judecătorii nu pot acorda termene de gra- 

“ţie, termen permis în materie civilă de art. 1021 cod. civ. 
Să ne reamintim ce este termenul de graţie. 
In codul civil, în art. 1020, se prevede în contractele 

bilaterale” clauza rezolutorie tacită, â cărei aplicaţiune este 
zilnică. 

Pe lângă această clauză rezolutorie tacită, avem şi 
0 _€lauză rezolutorie, expresă, atunci când părţile prevăd 
în contract că neîndeplinirea obligaţiuailor la termenul 
stipulat, atrage rezilierea de plin drept, fără somaţiune, 
punere în întârziere sau judecată. De cele mai multe ori, 

părţile vor recurge la o instanță judecătorească. Instanţa 

judecătorească, chemată să se pronunţe asupra rezilierii, dacă 
este în contract o clauză rezolutorie expresă, va constata rezi- 

lierea operată în mod mecanic, prin neindeplinirea obliga- 

țiunii. În caz de clauză rezolutorie tacită, avem o reziliere jude- 

cătorească. Judecătorul examinează situaţia de fapt şi, acreciind. 

se pronunţă, admițând sau nu rezilierea. Mai mult, rezilierea 
neproducând efecte mecanice dela data scadenței, șâritul 
în întârziere poate oricând, până în momentul în care se 

pronunţă hotărîrea, să-şi execute obligaţiunea şi să ofere 

îndeplinirea obligaţiunii chiar înaintea instanţei — şi ca- 

zuri de acestea sunt foarte multe. Un chiriaş, care nu a 

plătit chiria la termen, poate veni în faţa judecătorului 

şi să spună, că e gata să plătească chiria. Oferind în 

instanță plata chiriei — şi nefiiad în contract clauza re- 

23 
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zolutorie expresă — judecătorul va respinge cererea cn 
reziliere. 

Mai mult, potrivit art. 1021 cod. civ., contractul n-- 
fiind reziliat de drept şi judecătorul apreciind  împre- 
jurările de fapt, cari au adus pe pârit să nu plătească la 
scadenţă, poate să acorde pâritului un termen de “graţie 
dând astfel răgaz debitorului să-şi îndeplinească obligaţiune= 
şi numai dacă şi la termenul fixat pâritul este tot în 
întârziere, judecata pronunţă rezilierea. 

Ei bine, în obligaţiunile comerciale, judecătorul nu 
poate acorda termene de graţie pentrucă obligaţiunile co- . 
merciale nu sunt izolate. Ele se îialănțue unele cu altele şi 
dacă judecătorul ar putea să acorde debitorului termene 
de graţie, ar expune pe creditor, ca nici el la rândul lui 
să nu poată face faţă plăţilor. Când un comerciant îşi 
iă obligaţiuni, el! are în vedere creanţele, ce are de în- 
casat dela debitorii lui şi dacă la scadeaţă nu le încasează. 
nu va putea face îață plăţilor, falimentul este inevitabil. 
Pentru aceste motive legiuitorul se preocupă de exacta în- 
deplinirea a obligaţiunilor comerciale. Printre măsurile luate 
în acest scop, este şi interzicerea 'termenelor de graţie 
(art. 44 cod. com.). 

$ 54. Retractul [itigios comercial. 

275. Principiu. — Al patrulea principiu este că re- 
tractul litigios, admis de codul civil, nu _se__admite, 'ori 
de câte ori este vorba de 'cesiunea unui drept, ce rezultă 
diatrun fapt comercial (art. 45 cod. com.). Să ne re- 
emintim ce este retractul litigios. 

In dreptul modern obligaţiunea nu este inseparabil le- 
eta de persoanele, cari i-a dat naştere. In dreptul nostru 

creanţele se transmit; ele circulă. Se poate întâmplă ca 
intre debitor şi creditor să fie ua litigiu, pentru a se 
stabili existența sau quantumul creanței. In aceste cazuri 
sitem, că avem o creanţă litigioasă.
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Sunt creditori, cu creanţe litigioase, cari nu pot să 

aşterite pronunțarea unei hotăriri definitive şi cari vând -— 
cesionează — creanţele unor speculatori, cari le cumpără 

aproaze pe nimic. Câteodată, creditorul, care are proces, 

mai este şi ui risipitor, mai este şi un moştenitor proaspăt 

al unei succesiuni, şi este mai dispus să cedeze o creanţă succe- 

sorală, decât să se judeca. în dreptul civil, în materie de 

cesiune a unei creanţe litigioase, debitorul poate să re- 

curgă la retract, adică să se livereze, plătind suma pe 

care cesionarul creanţei a plătit-o cedentului. In dreștul 
civil debitorul poate să s-ună cesionarului: pe dumneata 

te-a costat creanţa atât; poitim suma şi lasă-mă în ace. 

Ei bine, în materie comercială guvernează alt princiciu. 

Speculaţiunile sunt de natura comerţului şi morala 

rigidă din dreptul civil nu se poate extinde în comerţ. De 
unde şi cuprinsul art. 45: „hetractul litigios, prevăzut de 

„gari. 1402, 4493. şi 1404 „din codicele civil, nu poate avea 

loc în caz de. cesiune a anu drept derivând. dintr an pat 
Tree emanate 

corner cil. 
2 

Ş 55. Data din actele şi contractele comerciale. 

276. Data între ptirți şi jață de cei de-al treilea. -— Co- 

dul de comerţ în art. 57, în afară de dispoziţiunea că 

data trebue să cuprindă locul, ziua, luna şi anul, mai 

prevede că data din actele şi contractele comerciale poate 

fi stabilită, faţă de terţele persoane, prin orice mijloace 

de probaţiune prevăzute în art. 46. Ce însemnează această 
dispoziţiune dia codul de comerţ? Să ne reamintim, că 

în dreptul comun părţile contractante pot să pună în actul 

lor, orice dată voiesc. Noi contractăm astăzi şi putem să 

convenim să lăsăm data de 1 Noembrie 1928. Vasăzică 

părţile poi pune orice dată; ele pot antidată sau posdată 

un act. Problema devine importantă în ce priveşte terţele 

persoane, cari ar putea să conteste data. 

Faţă de terţele persoane, art. 1182 cod. civ. prescrie,
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că data unui act sub semnătură privată nu face credinţă, 
dacă ea nu este o „dată certă”. Un act dobândeşte dată 
certă: 1) din ziua în care a fost înregistrat la o autori- 
tate publică; 2) din ziua morţii a aceluia sau a unuia din 
acei cari au subscris actul; 3) în fine, din ziua în care“ 
a fost trecut, chiar şi numai „în prescurtare, în acte făcute 
de ofiţerii publici, precum procese-verbale pentru punerea 
peceţei sau pentru facerea de inventare”. 

Ce se înţelege prin „terţe persoane”, în sensul voit 
de art. 1182 cod. civ., a se vedea Colin et Capitant, îl, 
p. 214. 

_ 
Legiuitorul, în materie comercială, face şi în privinţa 

„datei certe o derogare: data actului comercial poate îi pro- 
bată taţă de terţele persoane prin orice mijloace de pro- 
baţiune enumerate de art. 46 cod. Com. (pria urmare, 
chiar martori şi prezumţiuni). 

Toate mijloacele de probaţiune din materie comercială 
sunt admise, pentru a se stabili data unui act comercial. 
Data prevăzută în act nu poate face prin ea însăşi cre- 
dinţă faţă de cei de al treilea, dar partea interesată, care 
a încheiat operaţiunea, poate să stabilească data prin orice 
mijloc de probaţiune. Să lămurim acest lucru: 

Dacă întrun act de vânzare este pusă data de 1 
Noembrie 1928; cel care are interes a se menţine această 
dată, poate stabili faţă de terţi, prin orice mijloace de 
probaţiune, că într'adevăr contractul s'a încheiat la 1 Noem-: 
brie 1928. Spun acest lucru, pentru că acelaş art. 57 din 
codul comercial termină,- arătând că data din cambie 
şi din orice alt titlu la ordin, precum şi din girurile lor, 
se consideră adevărată până la proba contrarie. Legiui- 
torul întăreşte data din cambie şi din gir, şi prin aceasta 
dă o şi mai mare tărie titlurilor de credit la ordin, 

Posesorul uaui titlu la ordin, au are de dovedit ni- 
mic; cel de-al treilea, care contestă daia, trebue să do- 
vedească — bine înţeles, arătând interesul — nerealitatea 
datei: pe când data în celelalte acte comerciale trebue sus-
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ținută cu vreunul: din mijloacele de probaţiune obicinuite 

în dreptul comercial. 

$ 56. Adevăratul preţ sau prețul curent. 

277. Ce înfelegem prin adevăratul preț sau pretul cu- 
vent. -— In contractele comerciale, părţile se pot refer: 

în ce priveşte preţul mărfurilor, transporturilor, navlurilo: 
(închiriere de năvi şi transporturile cu năvile), primelor 
de asigurare, a cursului schimbului, al efectelor publice sau 
al altor titluri de credit circulând în comerţ, la preţul cu.. 

rent sau la adevăratul preţ. 

Dacă părţile nu au fixat în contract preţul, ci au 

arătat numai că preţul este cel curent sau cel adevărat; 

preţul se va socoti după lista bursei sau — când este 

vorba de obiecte ce se vând în târguri —, după mercu- 
rialele locului unde contractul s'a încheiat; iar dacă în lo- 

localitatea unde s'a încheiat contractul nu există bursă sau 

mercuriale, atunci după lista bursei celei mai apropiate, 
ori după mercurialele localităţii celei mai apropiate, sau, 
în fine, după orice altă probă. (art. 40). i 

Iu bursă zilnic se fixează care este prețul schimbului 
diferitelor monete, diferitelor titluri negociate, diferitelo: 

obligaţiuni sau acţiuni. La bursa de mărfuri, se fixează 

preţul mărfurilor —— a grâneior bunăoară. 

Prin înscrierea în codul de comerţ a art. 40, legiui- 

torul a voit să înlesnească încheierea contractelor, oferind 

un nou criteriu pentru determinarea preţurilor. 

$ 57. Plata în monetă străină. 

| 
278, Principiu. —  Imtr'un contract sau act comercial, 

se poate arăta că plata să se facă în monetă străină: 

în franci francezi, în lire sterline, mărci germane, etc. In 

acest caz, codul de comerţ, pria art. 41 stabilește:
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„Când moneta arătată într'un contract nu are curs 

„legal sau comercial în ţară şi când cursul ei ma fost 

„determinat de însăşi părţile, plata va putea fi făcută 

„în moneta ţării după cursul ce va avea schimbul la ve- 
„dere în ziua scadenţii şi la locul plăţii; iar când în. 

„acea localitate n'ar fi un curs de schimb, după cursul 

„pieţei celei mai apropiate, afară numai dacă contractul 
„poartă clauza „efectiv sau o alta asemenea”. 

Din cuprinsul articolului 41 rezultă că moneta streină. 

arătată intr'un act comercial, poate: 4) să aibă curs legal 

în ţară; b) să aibă numai curs comercial în ţară; c) să 

nu aibă nici un curs legal, nici comercial; d) să fie 
însoţită de clauza „efectiv”. 

S'ar părea că textul articolului este foarte clar şi 

tără posibilitate de discuţiuni: | 
1) Dacă moneta străină arătată în act are curs legal 

sau comercial, plata se va face în acea monetă; 

2) Dacă nu are nici curs legal, nici comercial şi păr- 

țile nu au fixat în act ua curs de schimb, atunci plata 

se va face în moneta românească, după cursul ce va 
avea schimbul la vedere în ziua scadenţii şi la locul 
plăţii ; 

3) Dacă moneta străină nu are nici curs legal, nici 
comercial în ţară, dar în act se arată că plata se va face 
„efectiv”, bunăoară în „yeni efectiv”, în acest caz, de- 
bitorul e ţinut să plătească în yeni. 

După anul 1916 articolul a dat loc la vii discuţiuni, dată 
fiind inflaţiunea monetară şi deprecierea menetei române, 
in comparaţie cu monetele streine. După răsboiul cel mare, 
s'a discutat ce însemnează o monetă străină, având curs 
comercial şi dacă avem asemenea monete. Discuţiunea avea 
o importanţă capitală, căci dacă o monetă streină nu are 
nici curs legal, nici comercial, schimbul se determină. 
după ziua scadenţii şi debitorii români „aveau interes să 
platească după schimbul din ziua scadenţii, iar au după 
schimbul din ziua plăţii (plata în chiar monetă streină 
echivalează cu plata în lzi după cursul din ziua plăţii). 
şi diviziunea datoriei esie excepția.
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279. Monete având curs ilegal în România. — Siste- 
mul nostru monetar până la stabilizare, a fost acel arătat! 
prin legea din 22 Aprilie 1867 cu modificările din 
17 Martie 1890, care în art. 1 arată că unitatea monetară 
a României este leul de aur; iar în art. 7 se prevede. 
„Monetele de aur străine, fabricate după sistemul monetar 
zecimal metric, având acelaş titlu, greutăţi si dimensiuni ca 
şi monetele române, şe vor primi la toate cassele publice, 
deopotrivă cu moneta legală a ţării. Celelalte monete de 
aur streine se vor primi la casele publice, după un tarit 
stabilit prin o lege”. 

Războiul din 1916 zdruncinând finanţele noastre; în 
urma convenţiunilor dintre Stat şi Banca Naţională, bi- 
letele emise de această din urmă instituţiune au căpătat 

curs forţat, înlocuind astfel leul aur. Incă din 1916 legiui- 

torul a căutat să apere stocul metalic al Băncii noastriă 

de emisiune şi a prevăzut prin art. 8 din legea dela 22 

Decembrie 1916 că toţi debitorii, cari au stipulat înainte 
de 15 August 1916 plata unei datorii în aur, pot să se 
libereze valabil plătind în hârtie monetă a Băncii Na- 

ționale. Dacă această dispoziţie de lege a fost edictată 

pentru a apără stocul metalic al Băncii Naţionale, cursul 
forţat începe în mod legal în urma convenţiunii din 6 

Februarie 1910, încheiată între ministerul de finanțe şi 

Banca Naţională. 

230. Monete având curs comercial în România. — Am 

văzut, că din punct de vedere al plăţii art. 4i cod. com. 
pune pe picior de egalitate moneta având curs legal cu 
moneta având numai curs comercial în ţară. 

S'a zis că o menetă are curs comercial în ţară ori 

de câte ori se negociază asupra ei în bursă şi figurează 

deci pe lista bursei, „este cotată la bursă”). 

1) In acest sens, Cas. I, 29 Decembrie 1920, Pandectele ro- 

mâae, 1922, 1, 1, cu nota regretatului C. C. Arion. 

2) A se evdeă Vivante, vol. IV, 1565; Bonelli, 295; Cobiunchi, 
în Riv. dir. comm. 1922 II, 67.
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Numeroase deciziuni ale instanţelor noastre judecăto- 
reşti au socotit că ori de câte ori o monetă străină este: 
negociată la bursă, are prin aceasta un curs comercial, iar 
plata urmează să se facă în acea monetă. Aşa, Inalta Curte 
de Casaţie S. III la 6 Octombrie 1922 a confirmat deci- 
ziunea Curţii de Apel din Bucureşti, S. II cu No. 37/922, 
care hotărise că francii francezi au curs comercial +). 

Atât Curtea de Apel din Bucureşti, cât şi Inalta Curte. 
de Casaţie S. III ia 6 Octombrie 1922 a confirmat deci- 
tința Tribunalului Ilfov S. II com., din 22 Noembrie 1921, 
în care citim următorul considerent: 

„Ăvând în vedere că francul este o monetă care a 
circulat întotdeauna pe pieţele noastre, având un curs de 
schimb consemnat în listele bursei, deci un curs comercial în 
sensul art. 41 cod. com., astfel că odată ce într'o cambie 
plata e prevăzută în franci, ea trebue făcută potrivit art. 
315 cod. com., în aceeaş monetă” 2), 

Deşi, doctrina şi jurisprudenţa română sunt azi fixate 
în sensul că o monetă străină are curs comercial în țară 
de îndată ce pe pieţele noastre se fac negociaţiuni asupra. 
acelei monete; totuşi noi socotim că nu aceasta este in- 
ierpretarea exactă a art. 41 cod. com. Articolul 41 cod. 

[SD o N O 

1) Curierul, 1922, 699. 
*) Curierul, 1922, 100; Dreptul, 1922, 302. 

S'a decis că instanța de fond este suverană a interpretă 
convenția părţilor şi a stabili dacă termenul „îranci”  între- 
buinţat într'o cambie, însemnează „franci francezi”. 

„Că din moment ce Curtea constaţă motivat, în fapt, că este 
vorba de franci francezi, ea a făcut o justă aplicaţiune a art. 
515 şi 41 cod. com, obligând pe recurent să achite datoria 
în această monetă, care necontestat are un curs comercial pe: xn piaţa românească”. Cas. S. III, 22 Decembrie 1924, Revista so- cietăților, 1925, 1200, 

De asemenea s'a mai decis că lirele sterline au curs lega! (1) la noi în ţară şi în consecinţă, dacă ele sunt prevăzute într'o cambie, plata trebue să se facă în acea monetă. Cas. S. III, 2 Mai 1923, Jurisprudenţa Română, 1925, 383.
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com. este reproducerea articolului 39 cod. com. italian. Când 
în Italia, la 1865, s'a adăogat pe lângă cursul legal şi 
cursul comercial, s'a avut în vedere o stare de fact din 
provinciile italiene de curând eliberate de sub dominaţia 
streină, în cari, cum era în Veneţia, moneta austriacă serveă 
comercianților spre a se liberă de obligaţiunile lor. In aceeaş 
situaţiune, pe lângă lira italiană. care avea curs legal, 
mai existau moete străine şi ca-i serviau ca mijloc de plată: 
monete cu curs comercial. 

Azi, atât în Italia cât şi la noi, monete cu curs co- 
mercial sunt doar o remiscenţă a unor stări economice ce 
au dispărut de mult. Este adevărat că în comerţul cu 
streinătatea se contractează în monete streine şi mai este 
adevărat că, cei cari au nevoe de monete streine, şi le 
procură prin negociaţiuni de valute; dar toate acestea nu 
însemnează că comercianții intrebuinţează ca o monetă li- 
beratorie, monetele streine; căci „curs” în înţelesul ce i-l 
dă- art. 41, îisemnează calitatea unei monete de a fi un 
mijloc de plată, iar nicidecum în art. 41 nu se ocupă le- 
gea de moneta luată în înţelesul de martă, care poate să 
aibă un preţ. Cursul comercial al unei monete nu trebueşte 
confundat cu preţul de schimb al monetei. 

Jurisprudenţa noastră este vădit influenţată de pro- 
fesorul Vivante, care în volumul IV, n. 1565, scrie asupra 
acestei chestiuni: „când moneta nu are curs legal, se 
va examină „dacă nu are măcar un curs comercial, adică 
dacă nu este obiectul acelor contractări continue ale pieţii, 
ce se observă din lista oficială a Bursei, după cum se 
întâmplă cu bancnotele austriace la Bursa din Veneţia. 

Dacă există acest curs comercial, debitorul trebue să-şi 

procure moneta necesară, pentru a stinge datoriile sale. 

In acest caz, deoarece moneta există pe piaţă, nu mai e 

rațiune ca debitorul să se sustragă dela respectarea con- 

tractului: creditorul poate să refuze moneta legală şi să 

obţie condamnarea debitorului la despăgubiri, cari, în lipsă 

«de daune mai mari, vor coastă din diferenţa între moneta
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legală şi valoarea monetei din contract, după cursul valutei 

in ziua scadenţei” 1). 

Eroarea în argumentare a profesorului Vivante stă în a 

socoti, că e suficient, să existe pe piaţă o monetă, care 

este supusă schimbului, peniruca, datorită acestui schimb, 

(deci vânzare de monetă), moneta aceea streină să fie 
socotită că are curs comercial. 

Prin urmare, rezumând, credem că una este preţul de 
schimb al unei monete şi alta este curs comercial; că 
actualmente, România nu are decât monete cu curs legal2). 

1) In acelaş sens: Borelli, 220; Pagani, Commentario art. 39; 

Navarrini. Trattato elementare, 1, 162; Cobianchi, Riv. Dir. Comm. 
1922, II, 67. 

2) In sensul că azi nu mai există monete streine cu cuss 
comercial: Bolafjio, 210; Franchi, Part. 39 cod. comm. în Ren- 
diconti, Istituto Lombardo 1916, p. 399; Tullio Ascarelli, L de- 
biți în moneta estera e Particole 39 cod. di comm. Riv. dir. 
comm. 1925, I, p. 444 —469. 

Şi jurisprudenţa italiană este în sensul susţinerilor noastre. în 
toate sentinţele instanţelor italiene, vedem că debitorii nu sunt 
obligaţi să plătească lire sterline, dolari, franci, etc., ci lire ita- 
liene; discuţia însă poartă asupra cestiunii de-a şii dacă, 'atunci 
când debitorul este în întârziere, schimbul se calculează, ţinân- 
du-se seama de ziua scadenţii sau de ziua plăţii efective. A 
se vedea: Apel, Genova, 19 Mai 1922, Foro, 1922, 1, 75; Apel 
Torino, 21 Aprilie 1922, Foro, 1922, 1, 661; Apel Milano, 22 Noem- 
brie 1922, Foro, 1921, 1, 127. 

In decizia mai sus citată a Curţii de Apel din Genova, gâ- 
sim că Tribunalul socotise că dolarul ar avea curs comerciali, dar 
instanţa de apel argumentează astfel: 

„Adevărul e că art. 39 priveşte cazul, în care obligaţiunea 
are ca obiect plata unei sume arătată în monetă streină, iar nu 
considerată aceasta ca un bun special; ceeace rezultă clar din 
lucrările preparatorii şi în special din expunerea Mancini, în 
care se citeşte că „legiuitorul acordă în regulă generală de- 
bitorului îacultatea de a plăti în monzta ţării după cursul schim- 
Dului la vedere în ziua şi locul plăţii, deşi în contract se 
prevede o monetă deosebită”, Pe de alţă parie, nu se poate 
spune că doiarul are, dacă nu un curs legali, unul comerciai în 
Regat. Dolarul se întrebuinţează în contractele de cumpărări-
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Faptul că se fac în Bursă negociaţiuni asugra devi- 
zelor, aceasta însemnează că anumite valute streine au un 
curs de schimb, o altă ipoteză prevăzută de art. 41 şi 
de care urmează să ne ocupăm. 

281. Monetă firă curs legal sau comercial. — Dacă 
plată trebue să se facă neapărat în moneta streină arătată 
în contract, trebue să întrebuinţeze clauza „efectiv” (ex. 
5090 franci elveţieni efectivi) sau o alta cu acelaş înţeles. 
In lipsă de o atare clauză, potrivit art. 41, debitorul 
are alegere între a plăti în moneta străină sau a plăti 
iii moneta uaţională după cursul schimbului la vedere în 
ziua scadeuţii şi la locul plăţii, astfel ca creditorul să-şi 
poată procură cu suma primită în lei, moneta streină 
arătată în cambie. 

Legiuitorul a voit ca îi generai debitorul să se libereze 
valabil, plătind in moneta naţională, iar nu în monetă streină 
şi aceasta ne-o probează următoarele cuvinte din expunerea 
de motive a lui Mancini: 

„Legiuitorul acordii în regulă generală debitorului  fa- 

cultatea de-a plăti în moneta țării, după cursul schimbului 

la vedere, în ziua şi locul plăţii, deşi în contract se pre- 

vede o monetă diferită”. 

ln art. 41 sa face calculul schimbului, ţinându-se seamă 

de ziua scadenţii, pentrucă legiuitorul a avut în vedere pe 
debitorul bun plataic. Ce se întâmplă însă dacă debitorul 

nu plăteşte la scadenţă şi țposterior moneta se depreciază, 

vânzări sau de transporturi relative la măriuri importate din 

Statele Unite ale Americei, cum se întrebuințează sterlinele pen- 

tru mărfurile importate din Anglia, francul pentru cele din Franţa 

şi aşa mai departe. 

„Şi chiar firma Zerollo, care deşi în concluziunile prezen- 

tate în şedinţă şi-a insuşit observaţiunea Tribunalului şi afirmă 

că dolarul are curs comercial în Regat, pentru că este obiect 

de speculaţiuni comerciale, totuşi nu a pretins şi nici nu putea 

pretinde că plata să i se facă în dolari, pentrucă nu sa sta- 

bilii ca plata să se facă în acea determinată speţă monetară”,
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iie că deprecierea poartă asupra monetei naţionale, fie 
că poartă asupra monetei streine? 

Aproape unanimitatea jurisprudenţei italiene este în 

sensul, că, dacă moneta străină s'a depreciat, această pa- 

gubă trebue s'o suporte debitorul, căci mora perpetuat obli- 

gationem. Prin urmare, creditorul trebue să primească atâta 
monetă a ţării, cât îi va fi necesar ca să cumpere în ziua 

plăţii (nu a scadenţii) suma de monetă streină arătată 

în cambie, şi cu drept cuvânt, căci a admite contrariu, ar 

fi ca cel rău platnic să câştige în dauna creditorului 1). 

1) A se vedea: Apel, Milano, 25 Februarie şi 22 Noem- 

brie 1921, Foro, 1921, 1, 905; 1922, I, 127; Apel Genova, 19: 

iai 1922, Foro, 1922, I, 7156; Apel Torino, 21 Aprilie 1922, 

I, 661; Apel Genova, 3 lulie 1919; Monitore, 1921, 697; Trib. Mi- 

lano, 7 Mai 1921, Riv. dir. comm., 1922, II, 189, cu nota avoca- 

tului Pietro Gailuppi; Trib. Triest, 25 Octombrie 1921, cu o- 
notă criticată a profi. Vassa//i, în Riv. dir. comm., 1922, II, 252, 

lată argumentarea Curţii din Genova: 

„Art. 39 stabileşte, că datoria nu este de specie monetară, 

de o sumă exprimată în monetă străină, iar debitorul poate plăti 

cu moneta ţării, ţinând seama de cursul schimbului; este vorba. 
deci de o obligaţiune facultativă. Ori, în obligaţiunile îfacul- 
iative un lucru este în obligatione şi unul în solutione, celalt | 
iiind în facultate solutions; spre deosebire de obligaţiunea a!- 
iernativă în care plures sunt res in obligatione, una vera in 
soluiione tantum. 

„In obligaţiunea tacultativă, creditorul nu poale să ceară 
decât singurul lucru dedus în contract, adică în speţă 500 dolari, 
pe care are dreptul să-i obţie. Dacă debitoarea White Star Line,. 
preferă să-i plătească în monetă italiană, şi are această facultate, 
ea trebue să-i procure valuta echivalentă în momentul plății, adică. 
după cursul schimbului în acel moment, puţin importă dacă cursul 
schimbului între timp s'a ridicat sau a scăzut, pentrucă firma 
creditoare trebue să aibă posibilitatea de a converii imediat, dacă 
crede şi are interes, suma primită în moneta streină, indicată. 
în contract, fără să suporte vre-o pagubă”. 

Tot astfel a “decis: Apel Iaşi, S. 1,6 Oct. 1923, Dreptul, 1924, 
13; Trib. lifov, S. II com., 22 Noembrie 1921, Dreptul, 1921, 
502; Curierul, 1922, 700.
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S'a observat că legea a voit să fixeze quantumul crean- 
ței în ziua scadenţii şi că creditorul nu are alt drept decât 
la procente pentru neplata la termen 1). S'a răspuns, că nu 
e vorba de procente, ci de stabilirea capitalului datorit, 
la care să se calculeze în urmă dobânda legală sau con- 
venţională. Ori, stabilirea capitalului datorat nu se poate 
face decât dând posibilitatea creditorului de a avea moneta 
Străină arătată în contract. 

Debitorul nu mai este în întârziere de îndată 
ce a consemnat suma culculată după cursul zilei în mo- 
mentul consemnării, şi nu-l mai priveşte oscilațiunile va- 
lutare 2). 

Dacă deprecierea poartă asupra monetei streine, de- 
bitorul se va grăbi să plătească în .moeta străină ară- 
tată în cambie, căci art. 41 îi dă această posibilitate. Cro- 
dem însă că, dacă debitorul e în întârziere, trebue să des- 
păgubească pe creditor de deprecierea monetei streine în- 
tâmpată după scadenţă 3). 

282. Moneta străină aur. — Inainte de se stabiliză mo- 
neta noastră, prin diferite dispoziţii de lege, s'a căutat să 
se apere stocul metalic al Băncii Naţionale; astfel că da- 

1) In acest sens s'a pronunțat Tribunalul din Milano, 14 

iulie 1921, Foro, 1922, 1, 127. A se vedea de asemenea: Mazzone, 

in Riv. del Dir. comm., 1922, 1, 170. 

A se consulta: Pacckioni, în Revista Bancaria, 1922, 197; 

Gal/uppi, aceeaş revistă, 1922, II, 189; Cobianchi, ibidem, 67. 

2) Art. 320 cod. com. 

3) Analogie cu art. 1578 cod. civ., care prevede, că la îm- 

prumut debitorul nu răspunde de sporirea sau scăderea pre- 

tului monetelor, întâmplate înainte de scadenţă. In acelaş sens. 

Apei Genova, 19 Mai 1922, Foro, 1922, 1, 756. 

S'a hotărit însă, că debitorul, putând plăti în moneta din 

contract (în speţă mărci germane), el se liberează în acea 

monetă, chiar dacă s'a depreciat posterior scadenţii, debitorul 

fiind în întârziere. Apel Torino, 21 Aprilie 1922, Foro, 1972, 

I, 661, soluţie inechitabilă.
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toriile în lei-aur să se plătească în lei-hârtiei). Şi în a- 

ceastă privinţă am urmat exemplul Franţei. Curtea de Ca- 

saţie franceză (Chambre de requttes), preocupată de acelaş 
stoc metalic, a decis, că o convenţiune încheiată cu un 

strein, din termenii: căreia rezultă, că datoria acestuia 
trebuia plătită în Franţa în aur, nu este contrară ordiazi 
publice, cu tot cursul forţat ai bancnotelor. Deci numai 
Francezii erau dispensaţi de a plăti în aur. 

Streinul era îndatorat să îndeplinească obligaţiunea sa 

în aur, deoarece este în interesul general să intre în ţară 
cât mai mult aur 2). 

Și inaintea instanţelor noastre judecătoreşti, s'au pre- 

zentat creanţe plătibile în franci fraacezi — aur şi s'a sus- 
ținut că, deoarece, potrivit art. 7 al legei monetare dia 
1867, francul francez are curs legal la uoi în ţară, Hind 
egal cu leul, ar trebui ca plata să se facă în lei-hârtie. 
Curtea de Apel din Bucureşti a hotărit ca plata să se 
facă în franci francezi hârtie, adică în moneta libera- 
torie în Franţa. La această soluţie instanța de fond a ajuns, 
bazându-se pe art. 8 al legii din 22 Decembrie 1916, 
care dispensează de plata în aur şi care se aplică necon- 
testai Românilor; iar din desbaterile ce au avut loc, cu 
ocazia votării legii, rezultă că ea se aplică şi străinilor, 
cari domiciliau în ţară la acea dată. 

Curtea de Casaţie a confirmat decizia Curţii de Apel 
din Bucureşti şi în considerentele ei se vede influența exer- 
citată de mai sus citata decizie a Curţii de Casaţie fran- 
ceză 3). 

  

1) Cas. 1, 23 Decembrie 1920, Pandectele române, 1922, |, 1, 
:) Pandectes francaises, 1920, nr. 5, cu o notă de Lyon Caen. 
5) lată considerentele deciziei Curţii noastre de Casaţie: 
„Ăvând în vedere că chestiunea: care s'a pus în discuţiune 

înaintea instanţelor de fond, şi a cărei soluțiune se crilică ori 
moiivui de recurs, este aceea de a se şii, dacă Socieiatea a:i- 
gurătoare e obligată a plăti asiguratului suma numerică de 21.183 
în franci aur, sau acezaş cătime în lei hâriie monstă a Bâncii 
Najionale Române;
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Prin stabilizare, biletul Băncii Naţionale devenind con- 

vertibii, problema plăţii în aur şi deci şi în monete streine, 

nu mai este de actualitate. Şi să sperăm că nu va reveni 

de actualitate. 

„Având în vedere că recurenta a susţinut la instanța de 

de fond — şi azi în recurs — că se poate liberă valabil,.plă- 

tind suma de 21.186 lei hârtie, monetă românească, drept aceeaş 

sumă stipulată prin contract în tranci francezi aur, deoarece, prin 

art. 8 din legea dela 21 Decembrie 1916, s'a permis debitorilor, 

că pentru datorii stipulate „în aur”, se pot liberă valabil plătind 

suma corespunzătoare în lei—hârtie—sau orice altă monelă ro- 

mânească; 

„Considerând că 'dispoziţiunile legii mai sus citate au fost 

luate de legiuitor în scop de a protege stocul metalic ai 

Băncii Naţionale Române şi de a creiă în vederea acestui scop, 

un curs forjat pentru leul monetă-hâriie; ca atari, aceste dispo- 

ziţiuni nu pot îi aplicabile în cazurile când — cum este în 

speţă — nu e vorba de o uatorie în monetă-aur, care strici 

executaiă ar pune Banca Naţională a României în situaţiunea 

de a-şi micşoră stocul ei metaiic, ci de o datorie contractată în 

monetă străină; că modalitatea de plată a unor asemenea moiene 

neinteresând rezerva de aur a Băncii de Stat român şi, ca 

atare, eşind din cadrul prevederilor citatei legi excepţionale, 

are a se regula conform principiilor generale şi intențiunii 

comune a părţilor; 

„Considerând că în speţă, instanța de fond, înlăturând, pe 

temeiurile mai sus arătate, aplicaţiunea legii excepționale din 

1916 şi referindu-se la principiile consacrate în materie de 

plată şi la termenii în care a fost conceput contractul din 

care a putut deduce intenţia comună a părţilor, prin aceasta 

ma săvârşit nici o violare de lege sau exces de putere, atunci 

când a obligat pe racureniă să facă plata în franci francezi, 

adică în moneta oficială a ţării la care părţile sau referit prin 

contractul lor, iar nu în lei româneşti, ceeace na fost intenţia 

părților, cesiiune de fapt şi de interpretare a convenţiunii, care 

întrucât nu schimbă întru nimic natura juridica a coniraciului 

de asigurare, scapă de controlul Curţii de Casaţie”. — Cas. III, 

12 Noembrie î924, Dreptul, 192%, 300. 

Se menţionează ca aceeaş Casaţie la 17 Noembrie 1920, 

Pandectele Române, 1922, |, 3, a obligat pe debitorul unei 

cambii să plătească franci-aur, stabilind că din intenția părţilor, 

eră vorba de franci francezi-aur,.
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2.3. Principiu. — Despre locul în care se execută 

obligaţiunile comerciale se ocupă art. 59 cod. com., care 

ne spune, că orice obligaţiune comercială trebue să se 

execute în locul arătat în contract, iar dacă locul nu este 

arătat în contract, atunci executarea are loc acolo unde 

rezultă din natura operaţiunii sau din intenţiuaea părţilor. 
Când locul de executare nu rezultă nici din convenţie, 

nici din natura operaţiunii sau intenţiunea părţilor, atunci 

obligaţiunea se execută în localitatea unde neguţătorul debitor 
îşi avea stabilimentul său comercial sau cel puţin domi- 
ciliul ori reşedinţa — la încheierea contractului. 

In textul nostru creditorul ar avea alegerea între sta- 
biliment, domiciliu sau reşedinţă, pe când în textul german, 
(art. 324 din codul din 1861), după care s'a inspirat legiui- 
torul român, creditorul trebue să se ducă la stabilimentul 
comerciantului, acolo îşi are el centrul afacerilor, acoio 
trebue să-i ceară banii şi numai în lipsa unui stabilimeat 
obligaţiunea se execută la domiciliul neguţătorului. 

Dacă prin contract o parte este obligată să predea ua 
lucru determinat, care după cunoştinţa părţilor se găsea 
întrun anumit loc, în momentul încheierii contractului! 
atunci predarea se va face în acel loc.



CAPITOLUL III. 

Probele în materie comercială. 

$ 59. Introducere. 

284. Cari sunt probele. In codul comercial găsim 
articolul 46, care enumără probele. Inainte de a intra în 
examinarea probelor enumerate de art. 46, să ne reamintim 

puţin dispoziţiunile din codul civil, cu referință la materia 

probelor. | 

După dreptul civil, probele, adică mijloacele de con- 
vingere ale judecătorilor in litigiile ce li se prezintă, suni 
următoarele: 

1)- Dovada preconstituită, care se compune din acte 
scrise, divizate în acte autentice şi acte sub semnătură 

privată; 
2) Mărturisirea părţii protivnice, mărturisire care se 

subdivide în mărturisire judiciară (interogatorul) şi în măr- 

turisire extrajudiciară ; 

3): Dovada cu martori; 

4) Țurământul şi; 
5) Prezumţiuaile, cari sunt sau legale —- fixate de 

lege — sau lăsate la înţelepciunea şi chibzuința magistra- 

tului. Inşiruirea probelor se găseşte în art. 1170 codul civil. 

at 

 



370  S$ 61. Probele în materie comercială. — Introducere 
  

Duţă art. 46 cod. com. român, obligaţiunile şi libe- 

raţiunile se probează: 

Eu acte scrise (acte autentice sau acte sub semnătură 

privată) ; 

2. -Cu facturi acceptate; 

“3, “Prin corespondenţă ; 

4. Prin telegrame; 

5. “Cu registrele părţilor; 

6.. Cu martori; 

7. fine pria ozice mijloace de probaţiune admise 

de legea civilă. | 

Ş 61. Examinarea probelor, 

285. Despre actele scrise. — Actele. scrise sunt piobe 

_greconstituite, pentrucă ele sunt redactate cu intenţiunea de 

a servi în justiţie în caz de litigii. Actul scris este o probă 

creată mai înaințe de a se naşte litigiul, şi în vederea li- 

tigiului, pe când probele celelalte: mărturisirile, intero- 

gatorul, dovada cu martori, jurământul, prezumţiunile, au 

sunt creiate de părţi pentru a se servi de ele în justiţie. 

Actul scris poate să fie autentic şi poate să fie sub 

_semnătură privată. Wvem un act scris, atuaci când el 

emană şi este semnat de către partea adversă, tăcând 

proba unei obligaţiuni sau a unei liberaţiuni. 

Putem să avem un act scris dela partea potrivnică, tără 

însă ca actul scris să facă probă deplină, numai să facă 

să credem că este posibil să fie adevărate cele ce se 

afirmă cu privire la obligaţiune, şi atunci avem un încegut 

de probă scrisă. 
In dreptul civil, ori de câte ori avem o obligaţiune, 

care are drept obiect o sumă, dacă depăşeşte citra de 

150 lei, este nevoe pentru probarea ei de un act scris. Nu 

se poate proba o asemenea obligaţiune cu martori. Mai mult 

mult: nu putem proba cu martori ceeace este contrar unui aci 

scris, ceeace ar fi peste ceeace cuprinde un act scris, nici, în
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sfârşii, ceeace s'ar pretinde că s'ar îi zis înaintea, la timpul 
sau in urma confecţiunii actului, cu toate că ar fi cestiune 
de o sumă sau o valoare mai mică de 150 lei (art. 1191 
cod. civ.). 

Putem totuşi dovedi cu martori, când creanţa depăşeşte 
suma de 150 lei şi chiar coatra unui act scris, peste ceeace 
cuprinde un act scris, când avem un înceșut de probă 
scrisă. Aceste principii sunt cunoscute din dreptul civil. 

Legiuitorul comercial s'a despărţit de forme. El nu 
cere, în general, nici act autentic, nici act sub semnătură 

privată şi părţile, în materie comercială, au cea mai mare 

libertate în a administra probele, ce voesc. Numărul mare 
şi des al obligaţiunilor comerciale, precum şi celeritatea cu 

cu care ele se: încheie, împiedică părţile să redacteze acte 
scrise. Totuşi, sunt unele cazuri, când legea cere act scris, 

în sensul că actul scris este o condiţiune esenţială pentru 

obligaţiune. 

986, Acte scrise ad solemnitate. — lu dreptul comer- 
ciai avem 3 cazuri când actul scris este cerut nu ad pro- 

bationem, ci ad solemnitatem,, Aceste cazuri sunt: 

E "1 Înscrisul cambial. —— Codul comercial arată în art. 
270, “ce trebue Să cuprindă cambia; iar în art. 275 se citeşte 

sancţiunea: lipsa condiţiunilor esenţiale exclude calitatea 

şi efectele speciale ale cambiei, cz rezerva efectelor or- 

dinare ale obligațiunii, după natura sa comercială sau 

civilă. 

Prin urmare, pentru cambie legea cere nu numai act 

scris, ad substantiam, ci şi un act formal.. O obligaţiune 

cambială nu poate fi verbală; ea trebue să rezulte dintr'un 

înscris, care să aibă un anumit cuprins. 

Nerespectarea condiţiunilor de formă atrage nulitatea 

cambiei, dar înscrisul poate constitui proba unei obligaţiuni 

de drepti comun (bunăoară ua împrumut). 

Contractul de înrolarea echipajului. -— Contractul 

de înrolarea echipajului îiizi aave _— exceptându-se vasele
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navigând pe râuri sau lacuri şi cele cu o capacitate mai 
mică de 50 tone, când ele nu călătoresc mai departe de 
țărmurile Mărei Negre, la Odesa şi Constantinopol — tre- 
bue făcut prin act scris, legalizat de autoritatea maritimă 
din ţară, trecut în registrele oficiului maritim şi trascris 
în registrul vasului. Dacă înrolarea se face în străinătate, 
unde nu există o autoritate consulară românească, con- 
tractul se va face în scris, şi se va transcrie numai în 
registrul vasului. 

Nerespectarea formalităţilor de mai sus, atrage nulita- 
tea contractului, sau cum spune art. 532: „„Convenţiunile, 
cari nu sunt învestite cu aceste formalităţi, nu au nici o 
tărie”. | 

5. „Contractul de împrumut. maritim: — Avem un con- 
tract de împrumut maritim atunci când căpitanul — în 
virtutea puterilor conferite lui de lege şi în cazurile pre- 
văzute de lege — iă o sumă de bani cu împrumut, dând 
garanţie vasul, navlul, totalitatea sau o parte din mărturile 
încărcate, cu condiţiunea ca suma împrumutată să o jiarză 
împrumutătorul, dacă lucrurile date în garanţie ar pieri; 
iar dacă ele vor ajunge bine în port, împrumutătorul să-şi 
primească banii împreună cu un plus, numit folos ra- 
ritim (art. 601). 

Contractul de împrumut maritim trebue făcut prin act 
scris, altfel rămâne simplu împrumut, şi nu produce decât 
interese legale (art. 602). 

Lipsa actului scris la împrumutul maritim are ca efect 
că contractul nu-şi produce efectele voite de părţi; el va- 
lorează un împrumut simplu. 

287 Act scris ad. „probationeni. — Dacă avem numai 
3 cazuri; în cari actul scris este cerut ad substantiam, sunt 
mai multe cazurile în cari codul comercial cere actul scris : 
ad probationem şi când proba testimonială nu poate fi: 
admisă decât atunci când este permisă şi de codul civili 
(art. 55 cod. com.). -
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Contractele comerciale ce trebuesc probate prin act. 
scris, sugi: 

Contract de asociatiune în Participare. — Am văzut 
că contractul de” societate trebue făcut” prin act scris (la. 
societăţile pe acţiuni, trebue act autentificat), care se tran- 
scrie, se afişează şi se publică. Am arătat la timp că atât. 
actul scris, cât şi publicitatea este cerută pentru legala 
constituire; dar că funcţionează şi societăţi fără act scris — 
societăţi neregulat constituite, societăţi de fapt. — Mai mult, 
ştin: că un asociat poate cere dizolvarea unei societăţi, 

deşi nu e act scris; ceeace însemnează, că asociatul poate: 
administră orice probă spre a dovedi existența societății.. 

Dacă proba nu s'ar face decât prin act scris, la ce ar: 
mai servi dreptul de a cere dizolvarea, acordat de art. 
99 cod. com.? Deasemenea asociaţii nu pot opune celor de: 
al treilea, lipsa actului scris (art. 99), de unde tragem con- 
cluzia, că terţii pot proba prin orice mijloc existenţa so- 
cietăţii. 

In ce priveşte contractul de asociaţie în participare 

el trebue să fie făcut prin act scris. Părţile contractante: 

nu pot dovedi existenţa asociaţiunii prin martori, decât 
în cazurile excepţionale admise şi de codul civil (art. 

1197—1198 cod civ.).. 

_2Contractul de asigurare. — Potrivit. art. 445, con- 

tractul „de asigurare se face prin act scris. Aceeaşi normă 
se aplică, în virtutea articolului 616 şi asigurărilor maritime. 

Vom avea ocaziunea să ne ocupăm de contractele de: 

asigurare. Atunci vom vorbi despre poliţele de asigurare: 

şi de cuprinsul acestora. 

3,-Contractul de gaj. — Art. 478 cod. com., se ocupă 
cu formă contractiitai de gaj. Iată, întradevăr, ce cuprins. 
are acest articol: | 

„Gajul constituit de către un comerciant sau de un 

necomerciant pentru japte de comerț, se constată, între 

părțile contractante, prin toate probele admise de legea:
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comercială și prevăzute în art. 466 din acest codice, fără 

a se distinge dacă părțile au sau nu acelaş domiciliu. 
„Faţă însă cu cei de-al treilea, gajul nu poate fi 

dovedit de cât prin înscris, dacă suma pentru car s'a 

constituit gajul trece peste 500 lei”. 
4. Contractele având de obiect construirea (art. 491), 

înstrăinarea. (art. 493), | închirierea (art. 557) şi gajarea 

"vaselor comerciale (art. 495), trebuesc să fie probate prin 
mergem mtere 

„acţ scris. 

  

288. Proba cu martori. — După ce am văzut ca- 
zurile în care codul comercial cere un act scris, să re- 
venim la art. 46 cod. com. 

Ei bine, art. 46, ocupându-se de proba cu martori, 
statorniceşte, că prin martori, se poate dovedi ori de câte 
ori instanţa judecătorească ar socoti „că trebue să se admită 
proba testimonială, şi aceasta chiar în cazurile prevăzute 
de ari. 1191 cod. civ., adică deşi proba cu martori ar îi 
invocată contra unui act scris, peste ceeeace cuprinde el, 
sau pentru ceeace sar pretinde că s'ar fi zis înainte, la 
timpul sau în urma confecţionării actului. 

Instanţele judecătoreşti apreciază când să admită proba 
cu martori, şi când s'o respingă. Indiferent de valoare, 
contractele comerciale se pot proba cu martori, — afară, 
bine înţeles, de cazurile speciale, când legea cere act 
scris —; totuş instanţele judecătoreşti vor aprecia de la 
caz la caz. Ele nu sunt obligate să admită proba cu 
martori. , 

In mintea legiuitorului ma fost în nici un caz ideea, 
care domină astăzi în faţa instanţelor judecătoreşti: ori 
de câte ori este o afacere comercială, partea să invoace 
proba cu martori, şi tribunalul să o admită fără discuție. 

289, Facturile acceptate. — Factura este un act ema- 
„ Hând dela un comerciant şi care enumără obiectele asupra 

cărora s'a convenit, arătând şi preţul lor. Factura este sem-



$ 6iî. Probele în materie comercială. — Introducere 575 

nată de către neguţătorul care a vândut şi ea. însoţeşte 

maria. Primitorul, dacă înapoiază factura acceptată, pro- 

cură vânzătorului proba contractului de  vânzare-cumpă- 
rare. | 

Unii susțin că se poate accepta şi tacii o factură. Se 
susțin că avem o factură acceptată nu numai atunci când 

primitorul mărfei restitue factura cu menţiunea scrisă a 

acceptării, dar şi atunci când cel ce priveşte maria şi 

factura au răspunde. 

Nu credem că tăcerea poaie servi drepi proba încheierii 

unui contract. 

Simpla tăcere a acelui, căruia i se trimete o faciută, 
nu dovedeşte că s'a încheiat conavenţiunea, atară numai dacă 

pe lângă tăcere, acela, care a primit marfa şi factura,. 

ar face alte acte concludente din cari ar rezultă conven- 

fiunea. Dar dâcă el face acte concludente, dovada nu se mai 

face prin factură, ci după dreptul comun, în ce priveşte 

perfecţionarea contractelor. 

Prin urmare, ori vânzătorul prezinta factura pe care este 

scrisă acceptarea cumpărătorului; ori dovedeşte prin orice 

mijloc de probaţiune că contractul s'a încheiat prin acordul 

celor 2 voinţi (ofertă şi acceptare). 

290. Coresrondenţa. — Contractele comerciale se în 

cheie în cea mai mare parte prin corespondenţă. Din; 

schimburi de scrisori-oferte, contra-oferte, acceptări, nasc 

contractele. Nu este nevoie ca o convenţiune să existe în 

întregimea ei într'un act, nu este nevoie <a acele 2 decla- 

raţiuni de voinţă să fie contextuale; o declaraţie de voinţă 

poate să fie într'o scrisoare, cealaltă declaraţie de voinţă 

în altă scrisoare; ambele scrisori întrunite dau acordul de 

voințe. Şi o scrisoare cu răspunsul ei în realitate este un act 

sub semnătură privată, ce se poaie combate ca orice alt 

act scris.
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291. Telegrama. — Cum se probează o obligaţiune cu 

:ajutorul telegramei? Cel care primeşte un ordin de bursă 

prin telegramă, poate îi sigur că într'adevăr persoana, al 

cărui nume figurează în telegramă, i-a dat ordinul? 
Există un risc, când cineva se încrede numai în tele- 

-gramă, socotind pe baza ei că un contract s'a perfectat. 

Cel care este chemat în judecată pe baza telegramei, poate 

contesiă că a expediat o atare telegramă; iar acela, care pre- 

zintă telegrama în justiţie, nu poate să zică: mam nevoie să 

fac vreo dovadă, am telegrama şi atât e destul, fiindcă 
mu acesta este sensul legii. 

Pentruca telegrama să facă probă ca un act scris, tre- 

„bue ca cel ce o invocă — dacă partea potrivnică contestă 
că a expediat-o — să dovedească: 

1. Sau că originalul, depus la oficiul telegrafic care 
a expediat telegrama, este subscris de persoana arătată în 
telegramă ca trimiţătoarea ei; 

2) Sau că originalul — deşi semnat de altă mână — 
a fost predat la oficiul telegrafic sau trimis la oficiu spre 

predare de chiar persoana, care figurează în telegramă ca 
expeditoare. 

Dacă subscrierea originalului este autentificată de au- 

toritatea comptentă, se vor aplica principiile dela actele 
autentice. 

In fine dacă identitatea persoanei, care a subscris sau 
a predat originalul, s'a stabilit potrivit normelor din regu- 
lamentele telegrafo-poştale proba contrarie este admisă. 
(art. 47). 

Prin urmare, ca o telegramă să facă probă în justiţie, 
trebue să se dovedească sau că depeşa a fost semnată cu 
mână proprie de către persoana, ce figurează ca semnatar, 
sau dacă altă persoană a semnat pentru el, trebue să se 
„dovedească că acea persoană a predat-o personal la oficiul 
telegrafic, sau că ea a trimes pe cineva să transmită tele- 
:grama. Nu poate zice cineva că ma semnat, când eu dove-
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desc că a prezentat depeşa, sau a trimes pe cineva cu da-- 
peşa la oficiul telegrafic, spre a o expedia. 

In ce priveşte data telegramelor, ultimul aliniat al. 

art. 47 decide: 

„Data telegramelor stabileşte, nână la proba contrarie,. 

ziua şi ora când ele au fost într'adevăr expediate de ofi-- 

ciurile telegrafice”. 

992. Erori în transmiterea telegramelor. — Ce se în- 

tâmplă în cazul când telegrama conţine erori de transmitere? 

Este posibil ca eu să dau un ordin telegrafic unui agent 

oficial de schimb să-mi cumpere 100 acţiuni Baeca Na-: 

ţională şi telegrafistul să transmită 1000 în loc de 100. 

Agentul, conformându-se telegramei, a cumpărat 1000 ac- 

țiuni şi îmi comunică această cumpărare. Eu protestez şi se. 

naşte proces. Problema este: cine suferă paguba? Fiindcă 

trebue s'o sufere cineva: eu care am dat ordinul, ori agentul, 

care a primit telegrama cu eroarea arătată sau, în îine, Direcţiu- 
nea Generală P.T.T.? Legea se mulţumeşte să spună că 

„în caz de eroare, schimbare sau întârziere în transmiterea 

unei telegrame, se aplică principiile generale asupra culpei. 

Cu toate acestea, trimiţătorul unei telegrame se prezumă 
afară de orice culpă, dacă a ingrijit a o colaţiona sau re- 

comanda, conform dispoziţiunilor regulamentelor telegrafo- 

poştale” (ari. 48). 
Colaţionarea unei telegrame constă în controlarea tele- 

gramei de către oficiul de destinaţie, prin cererea adresată 

oficiului de expediere, a mai repetă cuprinsul originalului, 

înainte de a trimete telegrama la domiciliul destinatarului. 
Pentru colaţionare se plăteşte o taxă specială. Dacă tri- 

miţătorul a plătit această taxă, legea spune că el se prezumă 

în afară de orice culpă. 
Dacă s'a întâmplat, printr'o eroare de telegrai, să se 

producă o daună, trebue — din cele ce am văzut — să :ne 

călăuzim de principiile generale în materie de culpă. Dacă 

trimiţătorul, a întrebuințat termeni, cari uşor pot da loc
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la o transmitere greşită, e! va suieri consecința. Faptul de 

a te servi însă de telegraf pentru a încheia convenţiuni, 
nu însemnează ca să suporţi daunele chiar în lipsă de 

vină. Şi iarăşi nu poate îi o vină de a fi recurs la tele- 

grai, pentrucă telegraful este astăzi un mijloc obicinuiţ 
de a contractă. 

Dacă cel care primeşte telegrama nu a fost destul de 

atent ca să observe o eroare, pe care orice om obişnuit ar 

fi văzut-o, el este în culpă şi suferă consecinţele. Dar 

dacă nu este în culpă nici trimițătorul, nici primitorul, ci 

doar oficiul telegrafic? Statul şi-a luat măsurile necesare 

stabilind pria legi şi regulamente nerăspunderea de daunele 

pricinuite prin erorile de transmiterea telegramelor şi atunci 

singurul vinovat scapă şi paguba o va suferi destinatarul 

"telegramei! 

2953. Registrele comercianților. — Descre forţa pro- 

bantă a registrelor comercianților sau registrele de conta- 

bilitate, precum şi de administrarea probei prin registre, 

ne-am ocupat la timp şi nu mai revenim (a se vedea supra, 

no. 92 şi urm.). 

204, Alte mijloace de zrobațiuna. — Art. 56 c. com. 

dușă ce enumără ca mijloace de probaţiune: actele autentice, 

actele sub sumnătură privată, facturile acceptate, cores- 

pondenţa, telegramele, registrele, martorii, termină cu aceste 

cuvinte: „In fine, prin orice alte mijloace de probă admise 

de legea civilă”. Prin urmare vom avea şi în comerţ: 
terogatoriul, jurământul, prezumţiunile, aşă cum sunt regle- 
mentate de codul civil şi de procedura civilă. 

In ce priveşte prezumţiunile, observăm că în materie 
comercială, ele au un. câmp de aplicare mult mai întins decât 
în civil. Prezumţiunile sunt admise ori de câte ori este ad- 
misă proba cu martori. Ori proba cu martori, este admi- 
sibilă aproape întotdeauna în materiz comercială, prin ur- 
mare la fel şi prezumţiunile.



PARTEA V 

Despre contractele comerciale. 

CAPITOLUL 1 

Despre contractele comerciale. 

Ş 62. Principii generale. 

293. Metoda. -— în tratarea contracielo: comerciale 

vom începe cu contractul de mandat, ca unul ce are drepi 

scop încheierea celorlalte convenţiuni, despre care n? von 

ocupa în urmă. 

În examinarea mandatului, ca şi în examinarea oricărui 

alt contract, ne vom referi la normele dre:tului civil numai (_ 

întrucât ele vor fi necesare pentru înţelegerea dispoziţiu- 

nilor din codul de comerţ. Vom trată 'deci contractele 

în dreptul comercial, iar nu în dreptul civil şi comercial.    
296. Dejiniţiunea contractului de mandat. —— Codui civil 

prin articolul 1532 dă următoarea definiţiune:_ „Mandatul 

este un contract în puterea căruia o persoană se obligă, | 

fără plată, de a face ceva pe seama unei alte persoane, dela 
care a primit însărcinarea” 

Această definiţiune — bună pentru dreptul civil --— 

pentru a fi extinsă în dreptul comercial trebue să fie.
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corectată şi complectată, ținând seama de articolul 374 

din codul de comerţ, care prevede: „Mandatul comercial 

are de obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama şi 
“socoteala mandantelui. 

„Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit”. 

Din coroborarea acestor articole putem da următoarea 

definiţiune: Mandatul comercial este un contract în puterea 

căruia o persoană —— numită mandatar — se obligă să 
trateze pe socoteala unei alte persoane — numită mandante — 

_ataceri, cari suat acte de comerţ în ce priveşte pe mandante. , 

297. Mandat civil; inandat comercial. — Ceeace dis- 

tinge mandatul comercial de cel civil este obiectul lui: pe 
când mandatul civil are drept obiect acte ce sunt civile pen- 
tru maadante; mandatul comercial are drept obiect acte, 
cari sunt comerciale pentru mandante. Dacă actele, ce for- 
mează obiectul mandatului, sunt comerciale numai pentru 
cel ce contractează cu mandatarul, iar nu şi pentru man- 
dante, în acest caz mandantul e civil. Aşă, dacă un pro- 
prietar însărcinează pe X să trateze vânzarea recoltei de pe 
moşia sa; mandatul e civil, chiar dacă vânzarea se va face 
unei persoane care cumpără spre revindere, deoarece cali- 
tatea mandatului se determină după cum vânzarea este ci- 
vilă sau comercială pentru mandaate. 

298. Mandat și rep'ezentanţă. — Hm arătat (supra n. 103) 
că a îi mandatar nu insemnează a fi neapărat şi repre- 
zentant. Reprezentanţa însoţeşte adeseori mandatul, fără ca 
ea să îie de esenţa mandatului. Şi vom avea în curând oca- 
ziunea să ne ocupăm de contractul de comision şi vom 
vedea că comisionarul este un mandatar fără puterea de 
a reprezenta pe comitent. 

299. Wegratuitatea mandatului comercial. — In dreptul 
civil mandatul se presupune gratuit (art. 1534). Manda- 
tarul, în lipsă de stipulaţiune contrarie, “ate drept la
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plata serviciilor prestate. In dreptul comercial, din po- 
trivă, mandatul se presupune Oneros, chiar dacă părțile 
au tăcut în această privinţă; iar în cazul că onorariul man- 
datarului au a fost fixat, prin contract, judecătorul este în 
drept să-l determine după împrejurări (art. 386 c. com.). 

20. Mandatul comercial general. — Mandatul comer- 
cial, ca şi cel civil, poate fi special pentru o afacere, dar 
poate îi şisgoueral pentru toate afacerile mandantelui. | 

Oricât de general ar fi un mandat comercial, el nu se 
intinde şi la afacerile, ce nu sunt comerciale pentru man- 
dante, afară numai dacă nu s'a stipulat contrariu (art. 375). 

Dar mandatul general, dacă este însoţit de revrezen- 
tanţă, poate să se confunde cu pPrepuşia şi atunci manda- 
tarul are puteri mult mai mari decât un mandatar general 
civil, care nu poate face decât acte de simplă administra- 
țiune (art. 1536). Ori, mandatul dat prepusului implică şi 
acte dispoziţie, căci prepusul este chemat să încheie toate 
operaţiunile necesare comerţului. 

Legiuitorul îşi exprimă concepţiunea sa cu ocazia man- 
datului tacit conferit prepusului, când în art. 395 c. com. 
stabileşte: „Faţă cu cei de al treilea mandatul tacit al 
prepusului se socoteşte general şi cuprinde toate actele 
necesare exerciţiului comerţului pentru care este dat”. 

591. Mandatul special. — Mandatul poate avea drept 
obiect o singură afacere. El poate fi deci special. 

Se poate însă întâmplă ca pentru a ajunge la desă- 
vârşirea afacerii, pentru care s'a dat mandatul, să fie 
nevoie de încheierea şi a altor acte. Codul de comerț a 
ținut seama de această ipoteză şi a hotărit prin ultimul 
aliniat al articolului 375: „Mandatul pentru o anume afa- 
cere cuprinde împuternicire şi pentru toate actele necesare 
executării lui, chiar când nu ar fi anume arătate”. 

502. Mandat conjerit unui comerciant (art. 376). 0
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persoană nu poate îi obligată ca mandatară, dacă nu a 

acceptat îsărcinarea, ce i sa dat. Fiind vorba de fapie, 

acceptarea poate fi expresă, dar şi implicită, când rezultă 

din executarea mandatului din partea mandaiarului (art. 

1533 c. 00ă3.). . 
Am arătat că un contract nu poate îi socotit incneiat 

prin simpla tăcere şi inacţiune; că dacă acesta e prin- 

cipiul, nu e mai puţin adevărat că tăcerea duce la unele 
obligaţiuni, dat fiind raporturile de drept preexistente între 

părţi sau îndatorirea legală de a răspunde. 

O îndatorire legală de a răspunde este prevăzută în 

art. 376 c. com., după care un comerciant trebue ca în cel 

mai scurt termen posibil să facă cunoscut refuzul maa- 
datului, ce i s'a conferit. Lipsa de răspuns, obligă pe 

comerciant să răspundă de executarea mandatului. 

Dar comerciasatul, refuzând însărcinarea ce i sa dat, 

me este îndatorai prin leg2 să ia toate măsurile, pentru 

ce ; ersoana, ce i-a trimes anumite bunuri dintr'o altă loca- 

-litate, să-şi păstreze acţiunile în daune ce ar putea să aibă 

contra cărăuşilor, în cazul când mărfurile sosesc avariate 

sau nu în măsura în care figurează în țoliţa de încărcare 

sau în scrisoarea de trăsură. Cineva poate să dea insăr- 

nare unui comerciant să-i vândă anume bunuri şi trimite bu- 

nurile pe mare. Când lucrurile călătoresc pe mare, se con- 

fecţionează un document constatator al transportului, au- 

mii. poliţă de încărcare, sau dacă călătoresc pe uscat do- 

cumentul este numit scrisoare de trăsură. Fi bine, îndată 

ce sosesc aceste bunuri, comerciantul, deşi refuză mandatul, 

trebue să ia toate măsurile prevăzute de lege, ca să con- 

serve acţiunile contra cărăuşilor şi conira societăţilor de asi- 

gurare. În acest scop trebue sâ constate de îndată starea 

în care au îost primite lucrurile şi chiar să le vândă coa- 

formându-se celor prevăzute de art. 71 c. com.
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303. Cari sunt obligațiunile unei persoane care a ac- 
ceptat mandatul. — In această privinţă codul comercial 
„Yevede următoarele îndatoriri: 

1 Prima îndatorire a __mandatarului este de a face 
prea cina meat tn a 

cunoscut mandantelui „toate, îm îm rejurările ce „ 
revocarea „mandatului (art. 378). Legea spune, “că man- 
detarul fiind însărcinat să încheie o ogeraţiune, trebue să 
lie om onest şi să înştiinţeze pe mandatar de toate împre- 
jurările schimbate pe care, dacă le-ar cunoaşte mandau- 
tele, Var putea să-l determine a revocă mandatul. 

2y „Mandatarul este răspunzător de toate stricăciunile 
cauzate bunurilor. ce s'au. trimes. cu „Ocazia mandatului, 
afară de cazul când dovedeşte că nu a fost în culpă şi 
bunurile “ș 'au. stricat din cauză de “forţă majoră, caz tortuit, 
din viţiu sa din natura chiar a acelor bunuri (art. 379) 

Această îndatorire este o așlicaţiune a principiului :de 

culpă contractuală din dreptul comun. Când se încredin- 
ţează unei persoane un bun, acea persoană răspunde de 
bun, afară numai dacă dovedeşte că stricăciunile au fost 
pricinuite din cauze ce nu i se pot imputa. In materie 
de culpă contractuală, acel însărcinat să vegheze la un 
Iucru, trebue să dovedească cazurile de forță majoră, pe 
când la culpa aquiliană, acela care pretinde daune, trebue 

să dovedească culpa pârâtului în instanţă. 
3)„/Mandatarul, care nu se contormează ordinelor gri- 

mite “dela mandante, răsgunde de daune interese (art. 381). 

Mandatarul trebue să- şi îndeplinească însărcinarea, potrivit 

stipulaţiunilor şi clauzelor contractului sau conform ordinelor 

ce primeşte. Dacă se abate dela aceste dispoziţiuai, răs- 

punde de daune interese față de mandante. 

4), Mandatarul e ţinut a plăti dobânzi la sumele de 

bani cuvenite mandantelui din ziua în care era dator a le 
trimite sau a le consemnă (art. 380 c. com.). 
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Şi în civil mandatarul e ţinut să plătească dobânzi 

pentru sumele cuvenite mandantelui, dar dobânzile curg 

din ziua în care mandatarul a întrebuințat sumele în folosul 

său; iar pentru sumele rieîntrebuinţate, din ziua când man- 
mandantele i-a cerut acele sume (art. 15:44 c. civ.). 

Care este diferenţa intre dispoziţia ari. 380 c. com. şi 

art. 1544 c. civ.? In dreptul comercial, mandatarul este 

ținut să plătească dobânzi, din momentul când suma de 

bani ce o deţine trebue să fie trimeasă mandantelui sau 

să fie consemnată, chiar dacă nu a întrebuinţat-o în folosul 

său şi chiar dacă mandantele nu o cere. De pildă, manda- 

tarul este însărcinat să incaseze o sumă de bani dela Banca 

Marmorosch Blank din Bucureşti şi s'o trimeată la Brăila. 

Ei bine, dobânzile comerciale curg fără somaţiune sau 

punere în întârziere, din momentul când mandatarul a 

incâsai suma, pentru că din acest moment trebuia să expe- 

dieze suma de bani la Brăila. Dimpotrivă, la mandatul 

civil peatru a curge dobânzi, se cere sau o punere în în- 

târziere din partea mandantelui, sau mandatarul să îi în- 

trebuinţat banii în folosul său personal. 

La mandatul comercial, mandatarul este dator, dacă dă 

o altă destinaţiune banilor ce deţine pentru mandante — 

bunăoară întrebuinţând suma pentru propriul lui folos, 

" ipoteza din dreptul civil să plătească dobânda din ziua, 

în care a primit suma, nu din momentul când a dat o 

altă întrebuințare sumei (art. 383 c. com.). Deosebit de 

aceasiă dobândă, mandatarul este responsabil, dacă va îi 

cazul, de daune interese şi i se vor putea aplica chiar dis- 
pozițiunile din codul penal în materie de abuz de încredere. 

9Y A cincea îndatorire a mandatarului este să încunoş- 
tiinţeze, fără întârziere, pe mandante despre executarea 
mandatului (art. 382 c. com.). Şi legea adaogă că dacă 
mandaniele înştiinţat fiind de modul cum s'a executat 
mândatul, nu răszunde un timp mai lung de cât cel cerut 
de natura afacerii, el (mandantele) este socotit că a ac- 
certat executarea, chiar dacă mandatarul a depăşit limitele
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mandatului. De această îndatorire a mandantelui de a răs- 

punde ne-am ocupat atunci când am examinat dacă simpla 

tăcere poate da naştere la obligaţiuni. 

6)/Mandatarul este îndatorat — la cerere — să arate ___ 

persoanelor cu cari tratează mandatul (art. 384 c. com.), 
pentru ca acestea să vadă puterile ce i s'au conferit. Per- 

soana, care voeşie să contracteze, poate refuză să con- 

tinue tratativele, dacă nu îi se arată actul de conterire a 

mandatului. Este necesar să se controleze puterile acordate 
mandatarului, pentrucă mandantele răspunde numai în limi- 

tele puterilor conferite. Insă dacă mandantele a dat in- 

strucţiuni, altele decât acelea prevăzute în actul de nu- 

mire a mandaiarului, cel care încheie convenţiunea, igno- 

rând acele dispoziţiuni secrete, nu poate suferi vreun pre- 
judiciu. Atât mandantele, cât şi mandatarul nu pot opune 

terţelor persoane, cu cari au contractat, dispoziţiuni, ce 

nu figurau în împuternicirea ce a fost arătată. Unui man- 

datar i se pot da oricât de multe instrucţiuni; aceste 

instrucţiuni nu pot îi opuse contractanţilor de bună cre- 

dinţă. 

30. 'ndatoririle mandantelui. — lată cari sunt înda- 

toririle mandantelui: it 

po Mendantele trebue să pună la dispoziţia mandatarului 

mijloacele necesare, pentru executarea mandatului, afară 

numai dacă nu există convenţiune contrarie. Dacă pentru 

executarea unui mandat, e nevoe de anumite cheltueli, ele 

se vor face din banii mandantelui, nu din ai mandatarului; 

de aceea lgeea prevede că mandaniele trebue să procure 
mandatarului mijloacele, pentru a-l pune în situaţiunea 

de a execută mandatul. 
2 -Mandantele, în afară de mijloacele necesare execu- 

tării mandatului, trebue să mai plătească mandatarului sau 

onorariul fixat în convenţiune sau, dacă nu este fixat prin 

convenţiune, onorarul fixat de către justiţie, după împrejurări 

(art. 386 c. com.). 

  

25
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305. /n ce constă privilegiul. — _Mandatarul are un ___ 
privilegiu pentru tot ce mandantele. ii datorează din exe- 
cutarea mandatului (sume cheltuite de mandatar, precum 
şi onorariul la care are dreptul). 

Acest privilegiu grevează toate lucrurile mandantelui, pe 
cari le deţine în mod material mandatarul în virtutea man- 
datului, sau cari se găsesc la dispoziţia sa, în magazinele 
sale, ori în depozitele publice, sau pentru care el poate 
proba prin posesiunea legitimă a poliţei de încărcare (scri- 
soare de trăsură, în caz de transport terestru) că i-au fost 
expediate (art. 387 c. com.). 

Dacă lucrurile mandantelui au fost vândute de man- 
datar, potrivit mandatului, privilegiul subsistă asupra pre- 
ului, 

Privilegiul  mandatarului trece înaintea oricărei alte 
creanţe şi el este opozabil chiar. vânzătorului, care. revendică, 
(art. 387 al. 2, c. com.). 

306. Cum își exercită un mandatar privilegiul. — 
Mandatarul este îndatorat după lege, să notifice mandantelui! 
sumele ce-i sunt datorate cu invitaţiunea de a plăti 
în termen de 5 zile, făcându-l atent că dacă nu va plăti 
în acest termen, va procedă la vânzarea bunurilor supuse 
privilegiului (art. 388 al. 1). 

Mandatele are drept să facă opoziţie contra acestei no- 
tificări în termen de 3 zile dela primirea ei; dacă mau- 
dantele locuieşte sau are domiciliu ales în circumscripţia 
unui tribunal limitrot tribunalului în circumscripţia căruia 
locuieşte mandatarul (exemplu: mandatarul locuieşte în jud. 
ilfov şi mandantele în jud. Prahova), .atunci termenul 
de opoziţie este de 10 zile. Dacă mandantele se găseşte 
în circumscripţia altei Curți, termenul de opoziţie, este 
de 20 zile.
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Când nu s'a făcut contestaţie sau judecata a respins 

contestaţia, dreptul mandatarului este cert, şi el procedează 

fără altă formalitate la vânzarea bunurilor grevate de pri- 

vilegiu. Vânzarea acestor bunuri nu se face după dispo- 

ziţiunile din procedura civilă cu referinţă la executarea 

silită, ci conform celor arătate în art. 68 din codul de 

comerţ. După acest articol, bunurile se împart în 2: în 

bunuri cari au un preţ curent la bursă sau în târg; în bunuri 

cari nu au preţ curent în bursă, în târg. 

Dacă bunurile au un preţ în bursă sau în târg, man- 

datarul le poate vinde pe acel preţ prin mijlocirea unui 

ofiţer public însărcinat cu asemenea acte (la burse agent 

oficial de schimb, mijlocitor în târguri); dacă bunurile 

nu au un asemenea preţ, se vor vinde prin licitaţiune publică 

şi prin mijlocirea portăreilor. 

307. Mandat conferit mai multor mandatari. — Art. 

389 din codul de comerţ prevede: 

„Dacă mai mulți mandatari sunt numiţi prin acelaş 

act fără a se arătă, că ei trebue să lucreze împreună, “ie- 

care din ei poate lucra în lipsa celuilalt. 

„„Dacă prin act se declară că mandatarii trebuesc să 

lucreze împreună şi mandatul nu este primit de toți, acei 

ce acceptă se socotesc autorizaţi a-l îndeplini, când ar 

jormă majoritatea celor numiți. 

„Comandatarii sunt responsabili solidar”. 

Despre conferirea mandatului mai multor mandatari 

ne-am ocupat, când am tratat despre .reprezentanţă (a 

“se vedea n. 106) şi trimitem la cele scrise cu acea ocaziune. 

$ 65. Incetarea mandatului. 

308. In ce moduri încetează mandatul. — Mandatul în- 

cetează (art. 1552 c. civ.): 
1, Prin revocarea mandantelui ; 

2 Prin „renunțărea mandatarului la „mandat;
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3 “Prin moartea, interdicţiunea, nesolvabilitatea şi îa- 

limeâtul ori al mandanielui, ori al mandatarului. 
La dispoziţiunile codului civil, art. 390 din codul de 

comerţ mai adaogă două moduri de stingerea mandatului: 

a pfimit mandatul, dacă nu este autorizată a continuă 

comerțul ; 
5/Prin revocarea autorizaţiunii de a exercită comerţul, 

ce fisese acordată femeei măritate sau minorului, cari au 
dat sau primit mandatul. 

Deşi mandatul este revocabil, totuşi revocarea fără just 

motiv dă loc la despăgubiri faţă de mandatar; după cum 

şi mandatarul, care renunţă la mandat şi prin renunțare 

intempestivă cauzează pagube mandantelui, este ţinut să 

despăgubească. 
Prin orice mod ar înceta mandatul, mandantele trebue 

să plătească pe mandatar în proporţia serviciilor prestate, 

iar în caz de revocare fără justă „cauză, am văzut că 

mandantele va plăti şi daune interese, — dacă ele vor îi 

probate. 
In ce priveşte efectul încetării mandatului faţă de cei 

de al ireilea de bună credinţă, vom aplică cele arătate ci 
o... 

ocaziunea încetării prepuşiei (supra n. 114).
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Despre contractul de comision. 

$ 66. Principii generale. 

  

    

209, „Definitiune. — Contractul de comision este con- 
„tractul prin care o persoană — numită comitent — însârci- 

:  nează pe_o alia —— numită comisionar — să trateze şi 

să încheie acte de “comerț în "socoteala comitentului. dar în 

4 numele "comistonar ului. 
Dei e me , iai 

  

a 

310 Natura contractului de comiion. Contractul de co- 

mision este o yarietate .de mandat comercial. Comitentul nu 
este decât un mandante; iar comisionarul un mandatar. 

La comision — după cum am mai avut ocaziunea 

să relevăm -- mandatarul_nu . reprezintă pe mandante... 
Cel care contractează cu comisionarul nu leagă raporturi 

cu comitentul. Faţă de cel de al treilea comisionarul singur 

răspunde de obligaţiunile . încheiate. Acest principiu îl gă- 

sim foarte clar formulat în art. 406 c. com.: 

„Comitetul nu are acţiunea în contra persoanelor cu 

care a contractat comisionarul, şi nici acestea nu „au vre-o 
acţiune în contra comitentului”. 

Deea Pra ee te turme dia
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Dar dacă comisionarul, când încheie o operaţiune, se 
obligă personal, în raporturile însă cu comitentul el este 
tratai ca orice mandatar; de aceea şi art. 405 al. 2 
spune: „Intre comitent şi comisionar există aceleaşi drepturi 
şi obligaţiuni ca între mandant şi mandatar, cu deosebi- 
rile stabilite prin articolele următoare”. 

311. Mai multe contracte de comision. — De obiceiu se 
dă însărcinarea de comision unei persoane, care face din 
atari operaţiuni, o profesiune (întreprindere de comisioane). 
Comisionarul ajută pe comercianţi, este şi el un auxiliar 
al comercianților, dar, spre deosebire de ceilalţi auxiliari, 
comisionarul Iucrează în nume propriu şi din executarea 
actelor de comision dobândeşte calitatea de comerciant. 

Fiind comerciant comisionarul are toate îndatoririle: 
prrofesionale, între care ţinerea registrelor de contabili- 
tate, în care trebue să înregistreze separat fiecare operaţiune 
de comision, pentru a se puteă şti mai ales în caz de 
faliment, cari anume lucruri sunt deţinute de comisionar 
fără ca el să fie proprietar, căci lucrurile trimise unui co-. 
misionar spre vânzare rămân — până la vânzare -— 
proprietatea comitentului. 

Dacă comisionarul este creditor faţă de aceeaş per-: 
soană în virtutea mai multor acte încheiate din ordinul 
a diferiţi comitenţi, sau atât în virtutea unor operaţiuni 
de comision cât şi în virtutea unor operaţiuni ale sale. 
proprii; el este îndatorat să ceară dela debitor câte un. 
înscris pentru fiecare obligaţiune şi în caz de plată să 
arate în registrele sale care anume creanţă s'a achitat, 
In lipsă de asemenea arătare, plata. se va împărţi propor- 
țional între toate creanţele (art. 407). 

Să presupunem că comisionarul X furnizează comer- 
ciantului Y mărfuri trimise lui de către 3 comitenţi. Co- 
dul de comerţ impune comisionarului să înregistreze se-. 
păârat fiecare operaţiune; şi să ceară dela Y câte un 
inscris pentru fiecare contract de vânzare; iar pe de altă.
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parte atunci când Y va achita o sumă, să specifice în 

registre la care anume operaţiune se referă incasarea. Dacă 

nu se specifică, se socoteşte că suma a fost plătită în 

contul tutulor comitenţilor şi se va repartiza proporţional. 

319. _Indatoririle_ce comisionarului. Contractul de comision 

fiind un mandat, comisionarul trebue să execute mandatul 

şi el nu trebue să se abată dela instrucţiunile primite. Dacă 

comisionarul depăşeşte puterile sau instrucţiunile primite, 

comitentul poate refuză operaţiunea încheiată în asemenea 

condițiuni. Comitentul este ţinut să primească o operaţiune 

încheiată de comisionar numai atunci când comisionarul nu 

a depăşit mandatul conferit. 

Din acest principiu, ce decurge din teoria mandatului, 

codul de comerţ trage consecinţe: 

ni comisionarul vinde un obiect, dar cu un preţ mai 

mic de cât cel hotărit d de comitent, sau în lipsă de preţ hotă- 

Tit — pe un preţ mai mic decât cei curent, el (comisionarul) 

este dator să plătească comitentului < dijerenţa, afară nu- 

mai dacă nu ar probă că pe un alt preţ nu se putea 

vinde şi că vânzând a scutit pe comitent de o pagubă. 

(art. 408 c. com.). 

Să îuăm un exemplu: Un fabricant se adresează unui 

comisionar, însărcinându-l să vândă nişte maşini cu preţul 

de 100.000 lei bucata. Ce va face comisionarul? Va încheia 

contractul de vânzare-cumpărare, figurând el în contract, 

căci dacă va pune pe fabricant, atunci nu va mai îi comi- 

sion ci reprezentanţă; va vinde în numele lui personal, 

„dar pe socoteala comitetului pe care îl privesc șierderile 

şi câştigurile. 

Ce se întâmplă, dacă comisionarul vinde cu un preţ 

mai mic, de ex. cu 90.000? Comisionarul, faţă de terţele per- 

soane, este obligat să predea marfa vândută cu preţul con- 

venit. Dar comisionarul nu poate să vină la comiteni 

şi să spună: eu am vândut maşinile cu 99.000, poftim
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90.000 lei cât am primit. In acest caz legea prevede, că 
comitentul nu este obligat să primească operaţiunea şi că 
comitentul va reclama dela comisionar nu 90.000, ci 100.000, 
şi va putea să refuze de a trimite maşinile dacă nu i se 
plăteşte 100.000 lei de bucată. 

La această regulă codul de comerţ face excepţiunea 
în cazul când, deşi comisionarul a vândut cu un preţ mai 
mic, însă el dovedeşte că nu a putut face altfel, deoarece dacă 
mar fi vândut la acel preţ, comitentul ar fi suterit o 
pagubă şi mai mare. Dacă dau unui comisionar să-mi 
Vândă o martă, supusă la stricăciuni şi la o depreciere 
mare de preţ; în acest caz comisionarul poate s'o vândă 
şi pe un prej mai mic: | 

2) Dacă însărcinez pe un comisionar să-mi cumpere un. 
anumit obiect şi arăt în instrucţiuni cu ce ânume prej Să. 
cumpere şi dacă comisionarul cumpără cu un preţ mai 
mare decât acela pe care i l-am indicat, în acest caz eu, comitent, nu sunt ţinut să, primesc obiectul ce mi l-a cum-: „părăt și pot să-l refuz, afară de cazul când comisionarul se 
oferă să plătească diferenţa între preţul hotărit de mine 
Şi cel stipulat în contractul de cumpărare. | 

3) A treia consecinţă: se poate întâmpla ca comisionarul, 
Contrar prevederilor din instrucţiunile primite, să cumpere 
un obiect de o altă calitate. 

Dacă va cumpără cu preţul stabilit o marfă de 
calitate superioară, comitentul nu se va plânge; dacă. va cumpăra o martă de calitate inferioară, comitentul nu 
este ţinut să primească obiectul; el poate să-l refuze 
şi atunci operaţiunea rămâne nu numai în numele, dar şi in socoteala comisionarului. 

  

1 „Dacă comisionarul, fără autorizarea comitentului încheie operaţiuni pe credit, legiuitorul prevede o sancţiune, şi. 
„ânume: comisionarul trebue să Tăspundă față de comitent, <a și în ipoteza când ar fi făcut operațiunea pe bani gaia. Operaţiunea pe credit rămâne valabilă, dar comi-
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tentul trebue să primească suma, rămânând  comisiona- 
rului faţă de contractant dreptul la dabânzi şi alte foloase 
rezultând din operaţiunea pe credit. (art. 409) 

Ce se întâmplă în ipoteza când comisionarul putea 
“să vândă pe credit? Legiuitorul în această ipoteză pre- 
vede, că comisionarul trebue să avizeze pe comitent de 
persoana cumpărătorului şi de termenul acordat. 

Dacă comisionarul nu arată pe cumpărător şi, termenul 
acordat, se presupune, că operaţiunea s'a făcut pe bani 
gata şi comitentul are dreptul, ca şi, în ipoteza anterioară, 
să ceară deîndată achitarea preţului. Mai mult, codul de 
comerţ stabileşte că prezumțiunea vânzării pe bani gata 
este o prezumţiune juris et de jure: comisionarul nu poate 
să facă dovada contrarie. Deși comisionarul poate să vândă 
pe credit, legea suspectează pe comisionarul care nu a 
arătat la timp comitetului persoana cumpărătorului şi 
termenul acordat, nepermiţându-i să facă dovada contrarie 
prezumţiunii stabilite. 

513. Contractarea cu sine însuși. — Când comitentul 

însărcinează pe comisionar să cumpere obligaţiuni de stat 
sau alte titluri de credit circulând în comerţ, cari sunt 
cotate la Bursă sau au un preţ curent, precum dacă este 
însărcinat comisionarul să vândă mărfuri având preţ la 
Bursă sau în târguri, dacă comitentul nu a dispus altfel, 
comisionarul poate să procure el însuşi pe preţul curent, 
ca vânzător, lucrurile ce trebuia să cumpere; sau să reţină 

pentru sine, după preţul curent, ca cumpărător, lucrurile ce 

trebuia să vânză în socoteala comitentului, având neştirbit 

dreptul la proviziune (art. 411 'c. com.). 
De ex. eu însărcinez o bancă să-mi cumpere 100 acţiuni 

ale Băncii Naţionale şi nu spun cum se va cumpără. In acest 
caz banca va putea să-mi livreze acţiunile, ce sunt pro- 
prietatea ei şi printr'o scrisoare îmi comunică: „Am cum- 

părat 100 acţiuni Banca Naţională pe 'prețul de lei... 
cota bursei pe ziua de.....” Legiuitorul deci a prevăzut, 
că atunci când este vorba de titluri de credit sau mărfuri,
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(grâu, porumb) cari au un preţ curent, nu-i pericol pentru 

comitent dacă însuş comisionarul livrează maria. De ase- 

menea în caz dacă comisionarul a fost însărcinat să vândă, 

el poate să reţină maria în calitate de cumpărător. 

Dacă la titlurile de credit şi la mărfuri cu preţ curent, 

comisionarul nu face cunoscut comitentului persoana cu 

care a contractat, codul de comerţ prin art. 411 dă dreptul 

comitentului să socotească pe comisionar ca contractant 

şi să ceară de la el executarea contractului. 

Prin urmare vedem, cum un comisionar însărcinat să 

încheie o operaţiune, poate îi ţinut el însuş ca vânzător 

sau cumpărător, după cum însărcinarea ce i se dăduse a 

îost de a cumpăra sau vinde titluri de credit ori mărfuri 

având preţuri curente. 

314. Răspunderea Comisionarului. — Comisionarul nu. 

răspunde pentru îndeplinirea obligaţiunilor,. luate de către 

persoanele cu care a contractat. Comisionarul a fost insăr- 

cinat să vândă maşini de treerat. El a vândut aceste maşini 

lui X. Prin această contractare, comisionarul şi-a îndeplinit 

misiunea şi are drept la onorar, indiferent dacă cumpără- 

torul va plăti sau nu preţul. 
Dacă cumpărătorul nu va plăti preţul, comisionarul va 

exercită acţiunea isvorită din contractul de vânzare-cumpă- 

rare, dar solvabilitatea cumpărătorului nu priveşte pe co- 

misionar. Vânzarea este încheiată în numele lui, dar pe 

socoteala comitentului, pe aceasta îl priveşte solvabilitatea 

cumpărătorului. 
Tot ce se poate cere dela comisionar, este ca el să 

cedeze comitentului acţiunile ce le-ar aveă împotriva cumpă- 

rătorului. Comitentul nu are acţiune directă contra cumpă- 

părătorului; el m'are nici măcar acţiunea oblică, din dreptul 

civil, pentru că comisionarul nu este datornicul comitentu- 

lui şi acţiunea oblică insemnează că creditorul intentează 
acţiunile debitorului său; ori, comisionarul nu este debito- 
rul comitentului.
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315. Star del credere. — Se poate întâmplă, ca pe 
lângă contractul de comision să existe şi o altă obligaţie 
de garanţie din partea comisionarului: comisionarul să 

garanteze plata preţului. Această garanţie este cunoscută 

“sub” numele „star del credere, iar comisionarul care a dat 
o astfel de garanţie, are drept la o proviziune specială, 
care se determină de părţi prin convenţiune, iar în caz 

de tăcerea lor, va fi stabilită pe cale judecătorească după 

aprecierea judecătorilor (art. 412 c. com.). 

316, Trimitere la mandat. — In afară de normele arătate 

mai sus, raporturile dintre comitent şi comisionar se re- 

glementează după dispoziţiunile mandatului comercial, despre 
care ne-am ocupat.



CAPITOLUL Il 

Despre contractul de vânzare-cumpărare 
comercială. 

Ş 67. Principii generale. 

517, Dejiniţiune. — Codul de comerţ prevede unele 

dispoziţiuni particulare contractului de vânzare-cumpărare 

comercială. Principiile de bază rămân cele din codul civil. 
Şi în comerţ vânzarea este un contract bilateral, oneros 

şi consensual „prin care două părţi se obligă între 2 sine, 
una a transmite celeilalte proprietatea uuui lucru şi aceasta | 
terme ee ae mmm ce cea ame = 

a plăti celei dintâi preţul Îui” (art. 1294)4 +. LC 

31a. Când vânzarea-cumpărare este comercială. — 

Ne-am ocupat cu ocazia faptelor de comerţ, (n. 27 şi urm.) 

de cumpărarea şi vânzarea comercială. Am examinat atunci 

condiţiunile cerute de art. 3 c. com. pentru ca vânzarea 

şi cumpărarea să fie socotite acte obiective de comerţ. 
Nu vom mai reveni asupra acestor chestiuni. 

De asemenea am mai arătat la începutul acestui curs 

(n. 1), că din punct de vedere economic, prin comerţ se 

înţelege acea activitate speculativă, care consistă în pro- 
curarea bunurilor, fie direct dela producători, fie dela 

intermediari şi trecerea lor altora, cari au nevoie pentru 

a le consuma sau pentru a le revinde.
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In activitatea speculativă a comercianților, contractul 

de vânzare-cumpărare joacă rolul cel mai important, căci 

prin acest contract se procură = în genere — mărtîurile 

dela producători sau intermediari şi tot prin vânzări-cum- 

părări bunurile ajung la consumatori. 

Mai mult, contractul de vânzare-cumpărare comercială 

constitue laboratorul în care se formează, se desvoltă şi 

se perfecţionează principiile ncui, cari mai apoi se absorb 

în teoria generală a obligaţiunilor. 

In vânzările-cumpărările comerciale palpită viața ne- 

gustorească. 

Şi viaţa negustorească cu impulsuri mereu noui dă şi 

contractului de vânzare aspecte noui. 

Noi ne vom ocupă numai de dispoziţiunile cuprinse în 

codul de comerţ cu privinţă la contractul de vânzare comer- 

cială, dispoziţiuni în cari se oglindeşte preocuparea legiui- 
torului de a garantă desfăşurarea unui comerţ onest. 

$ 68. Elementele esenţiale ale contractului de 

vânzare cumpărare. 

319.  Cari sunt elementele esențiale. — Ştim din dreptul 

civil (art. 1294—1295) că elementele esenţiale ale con- 

tractului de vânzare sunt: _consimţimântul, obiectul şi prețul. 

Mai ştim că de îndată ce părţile au căzut de acord (con- 

simţimânt) asupra obiectului și a preţului, contractul este 

perfect şi că în regulă generală prin această perfectare 

se transferă proprietatea: contractul de vânzare în dreptul 
modern este consensual. Vom avea ocaziune să revenim 
asupra transferării de proprietate. 

Să vedem ce anume dispune codul de comerţ în pri- 
vinţa celor 3 elemente esenţiale. 

320. Consimțimântul. — Codul de comerţ tratând despre 
Vânzare, nu se ocupă de consimţimânt, care rămâne guver- 
nat de principiile din dreptul civil precum şi de normele
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ce le-am arătat, când am vorbit despre încheierea coa- 

tractelor. 

304. Obiectul. — Ştim că contractul de vânzare-cum- 

părare comercială poate să aibă ca obiect: producte, măr- 

tuți, obligaţiuni ale Ştatului_sau-alte titluri de credit cir- 
a 

culând în comerţ (art. 3 cod. com.). 
Ştim din dreptul civil că obiectul într'un contract de 

vânzare poate fi cert şi determinat, o anumită maşină; 

obiectul este individualizat. Şi mai ştim că pe lângă un 
obiect individualizat, cert şi determinat, vânzarea poate 

să aibă drept obiect un: genus, care poate îi nelimitat şi 
poate îi limitat. Intr'un contrâct se poate prevedea că se 

vinde un lucru determinat numai în calitatea şi în canti- 

tatea lui: vând 100 vagoane grâu, greutatea X. Se vinde 

în acest caz un genus nelimitat. Dacă vând însă 100 va- 

goane grâu, greutatea cutare, «provenienţă Cadrilater, se 

vinde un genus determinat numai în calitate şi cantitate, 

dar un genus limitat, penirucă i se arată proveniența. 

Şi vom vedea importanţa de a distinge cele două gemus. . 
Tot din dreptul civil cunoaştem că în contractul de 

vânzare-cumpărare obiectul poate fi arătai cu grămada, în 

bloc: vând toată recoltă ce se află în magaziile mele dela 

“moşia Popeşti, judeţul Ilfov (art. 1299 c. civ.). 
Cunoaştem diferenţa între vânzarea unor obiecte deter- 

minate numai prin cantitate şi calitate şi intre vânzarea 

în bloc. Dacă vindem GBiecte ce urmează mai târziu să fie 
măsurate, numărate sau cântărite, art. 1390 c. civ. ne arată 

că în asemenea ipoteze proprietatea nu se transferă dela vân- 

zător la cmupărător impreună cu riscurile, decât în mo- 

mentul în care obiectul a fost cântărit, măsurat sau numărat. 

Dimpotrivă, dacă în contract, s'a prevăzut vânzarea în 

bloc sau cu grămada (recolta dintrun anumit loc sau 
magazie), atunci proprietatea şi riscurile trec dela vân- 

zător la cumpărător din momentul în care părţile au căzut 

de acord asupra obiectului şi a preţului. 

o
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Tot codul civil ne arată, care sunt varietățile de vân- 

zare-cumpărare. Aşa este Cumpărarea pe „încercate. Eu vând 

o maşină şi cumpărătorul cumpără cu condiţiunea de a o 

încerca. Contractul este supus condiţiunii de a îi încercată 

maşina şi de a o găsi bună (art. 1302). 

Dacă obiectul urmează A îi gustat, contractul nu există : 

gustat şi i-a plăcut marfa a (art. 1391). 

599. Prețul. -— Ce ştim din c. civ., cu referinţă la 
preţ? Ştim că, pentru ca o vânzare să fie perfectă, preţul 
trebue să fie „Serios, determinat sau cel puţin determinabil. 

Preţul este determinat, când se prevede în contract o 
sumă fixă: 10.000 lei. Dar din punct de vedere legal, este sufi- 
cient ca în convenţiune să se arate elementele, după cari 
preţul se poate determina pe urmă. Ori de câte ori păr- 
țile stabilesc anume elemente ce nu mai depind de bunul 
plac. al lor, preţul întruneşte condiţiunile cerute de lege. 
Exemplu: vând o martă cu preţul cu care şi eu am cum- 
părat-o, după cum reese din registrele mele. 

Mai cunoaştem din dreptul civil, că „determinarea pre- 
țului poate fi lăsată la arbitrariul unei al treilea persoane” 
(art. 1304 c. civ.). 

In codul de comerţ relativ la preţ găsim următoarele: 
1. Vânzarea făcută pe un preţ nedeterminat în con- 

traci este valabilă dacă părţile au convenit asupra unui 
mod de a-l determină în urmă (art. 60). Prin urmare 
codul de comerţ, printr'un text precis reproduce principiul 
din dreptul civil, că pentru valabilitatea vânzării este destul 
un prej determinabil. 

2. Vânzarea poate fi făcută pe adevăratul preţ sau pe 
preţul curent. In acest caz avem un preţ determinabil după 
cota bursei sau a mercurialelor, aşa cum statorniceşte art. 
40 c. com. 

3) Vânzarea poate fi făcută pe preţul, ce se va deter- 
mina de un arbitru numit în contractul de vânzare sau
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rămas a fi numit în urmă (art. 61 al. 2 şi 3). Este 
ipoteza articolului 1304 c. civ. Dar există o importantă 

deosebire între dispoziţia art. 1304 c. civ. şi art. 61 c. com. 

In dreptul civil, când arbitrul refuză să fixeze preţul, 
contractul nu-şi produce efectele; dimpotrivă, în dreptul 
comercial, în caz de refuz sau de imposibilitate a persoanei 

alese, părţile trebuesc să proceadă la o nouă numire. Dacă 
părţile nu se învoiesc, numirea se face de justiţie. 

Legiuitorul a luat deci măsuri ca valabilitatea contrac- 
tului să mu sufere. In comerţ, preţurile mărfurilor se pot 

uşor determină şi persoana arbitrului nu joacă rolul din 

dreptul civil. 

$ 69. Efectele contractului de vânzare-cumpărare. 

323. Zransferarea proprietății și a riscurilor. — De 

îndată ce un contract de vânzare-cumpărare este perfect, 

produce 2 efecte: transferă proprietatea şi odată cu transfe- 
rarea proprietăţii transferă şi riscurile. 

  

324. Transferarea proprietății. -- Vă amintiţi că în 
dreptul roman, părţile deşi încheiau contractul, nu se tran- 

sfera proprietatea pria simplu acord de voințe. In dreptul 

roman vânzarea eră numai generatoare de obligaţiuni. Vân- 
zătorul se obligă prin contractul de vânzare-cumpărare, să 

facă ceva, să transfere proprietatea şi urma o altă for- 
malitate, pentru ca vânzătorul să realizeze ceeace s'a obli- 
gai: să transfere proprietatea obiectului vândut. In dreptul 

civil român, vânzarea-cumpărarea produce, ipso facto, trans- 

ferarea proprietăţii. De îndată ce părţile au incheiat con- 

tractul, proprietatea se transferă şi în această privință avem şi 

„art. 1925 c. civ., care spune: vânzarea este perfectă între 

părți şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, 

în privinţa vânzătorului, deindată ce părţile sau învoit 

asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul nu se va îi 
predat şi preţul nu se va îi numărat. 

26
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Vă reamintiţi din dreptul civil, că în codul francez, 
in art. 1599 se prevede că vânzarea lucrului altuia fesfe 
nulă. Vă reaminiiţi discuţiunile ce s'au născut în Franţa, 
în jurul acestui articol, dacă nulitatea este absolută sau 
relativă; dacă, deşi legea vorbeşte de nulitatea contrac- 
tului, totuş contractul produce sau nu anume obligaţini. 

Ilarăş din 'dreptul civil ştiţi că art. 1599 n'a fost tradus 
de legiuitorul nostru: de unde discuţiune dacă la noi vân- 
zarea lucrului altuia este — între părţile contractante — 
valabilă sau nu. | 

Trebue să mai ştiţi că în art. 1429 c. civ. italian s'a 
prevăzut că contractul de vânzare a! lucrului altuia este 
nul, însă legiuitorul italian a făcut o inovaţiune, prevăzând 
că nulitatea nu o poate cere vânzătorul, şi rămâne la 
bunul plac al cumpărătorului să ceară sau nu nulitatea. 
Şi, în fine, trebue să mai ştiţi că potrivit codului 'de comerţ 
italian (art. 59) vânzarea lucrului altuia în comerţ este 
valabilă. Legiuitorul român n'a reprodus nici această dis- 
poziţiune a codului italiani Legiuitorul român, atât în codul 

"civil, cât şi în cel comercial, ma “pus nici un text cu 
referinţă la vânzarea lucrului altuia. 

Chiar în dreptul civil francez, unde există un text 
special pentru nulitatea contractului de vânzare, se interpre- 
tează că este vorba numai de vânzarea unui lucru cert deter- 
minat, individualizat. Ori de câte ori este vorba de vân- 
farea unor lucruri arătate în contract numai prin genus, 
chiar dacă în momentul contractării vânzătorul nu este 
proprietar, convenţiunea este valabilă, pentrucă în acest 
caz vânzându-se un genus, se înţelege că vânzătorul poate 
să şi-l procure ulterior şi să-l predea; nu este vorba 
de un lucru determinat, ce aparţine unei anumite persoane, 
este vorba de un obiect, ce se poate procura oricând din 
comerţ. Dacă se arată în contract că obiectul este un genus, 
insemnează că predarea se va face ulterior, după ce vân- 
zătorul şi-a procurat obiectul.



$ 69 Etectele contractului de vânzare-cumpărare. 405 
  

Cum vom rezolvă chestiunea în dreptul comercial? 

Socotim, că în dreptul modern transferarea proprietăţii 

nu este de esenţa vânzării; că este inexact să susţinem că 

un contract de vânzare-cumpărare nu se poate concepe fără 

transferarea proprietăţii în momentul când părţile contrac- 

tează. Dimpotrivă, tendinţa dreptului modern şi în special 

a dreptului comercial este ca transferarea proprietăţii să 

nu se facă deîndată. 
In materie comercială şi în special în marele comerţ, 

se restrâng din zi în zi. vânzările, “în cari vânzătorul este 

proprietarul obiectului vândut în momentul când contrac- 

tează. Dealtfel art. 1294 c. civ. nu arată, că transferarea 
proprietăţii este de esența vânzării. Legiuitorul se ocupă 

de iransterarea proprietăţii, însă numai ca un efect voit 

de părţi; elementele esenţiale sunt consimţimântul, obiectul 

şi preţul. Transferarea proprietăţii am putea spune, că este o 

consecinţă firească în contractul de vânzare cumpărare. 

Dar părţile, cari pot supune contractul unei condițiuni sus- 

pensive sau rezolutorii, pot prevedea că vânzarea se face 

sub condiţiunea transierării ulterioare a proprietăţii. Nu 

există dispoziţiune de ordine publică, care să împiedice păr- 

țile să convină că transferarea proprietăţii să se facă cu 

ocazia predării lucrului. Dacă ar îi o dispoziţiune de or- 
dine publică, care ar impiedica pe părţi de a dispune coun- 

trariul, cum ne-am explică diferitele vânzări, arătate in 

codul civil, când transferarea proprietăţii nu se face de- 

îndată? 

Aşă, obiectele deduse în contract doar prin câţătime, 

îel şi calitate nu trec dela- vânzător la cumpărător din 

momentul contractării, ci din momentul în_ care obiectele au 
fost numărate,cântărite sau măs rate. To! astfel cu dispozi- 

ţiile din codul civil, cu privire a vânzările pe încercate, unde 

părţile supun vânzarea unei condițiuni suspensive şi trans- 

ferarea proprietăţii, odată cu transferarea riscurilor, nu se tace 

decât când condiţiunea s'a îndeplinit, partea a incercat 

obiectul şi l'a găsit bun. 

WI
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Problema transferării proprietăţii bunului, ce sa vân- 
dut, s'a pus cu deosebire atunci când a fost vorba de vân- 
zări cu pact de rezervare a proprietăţii, pactum reservati 
dominii. Părţile stipulează că se vinde un anumit bun 
şi că acel bun se va achita în rate lunare (semestriale, 
anuale), că cumpărătorul primeşte în deţinere obiectul din 
momentul contractării, însă proprietatea nu se dobândeşte 
de către cumpărător, decât din momentul când au fost achi- . 
tate toate ratele. S'a pus problema în faţa instanţelor jude- 
cătoreşti, dacă un asemenea contract este un contract de 
Vânzare-cumpărare şi sa zis: părţile nu pot stipulă că 
propriettea bunului vândut nu trece la cumpărător în mo- 
mentul contractării, ci ulterior, când au fost achitate toate 
ratele; că este de esenţa vânzării transmiterea de drept 
a proprietăţii, din momentul în care părţile au căzut de acord 
asupra preţului şi obiectului. Jurisprudenţa a respins această 
argumentare şi a stabilit că de esenţa vânzării sunt 
numai cele 3 condițiuni, consimţimânt, obiect şi preţ, nu 
transferarea proprietăţii, căci părţile pot supune transte- 
ferarea proprietăţii unei condițiuni, cum este condiţiunea. 
plăţii integrale a preţului. Exemple jurisprudenţiale găsim. 
multe în Italia, găsim câteva şi în dreptul român. Este 
sentinţa tribunalului Ilfov, S. III, publicată la 1904 în Cu-. 
rierul Judiciar, 1904, pag. 374, când era preşedinte d. Buz- 
dugan, şi în care se aduc toate argumentele în sprijinul tezii, 
că vânzarea cu pact de rezervare a proprietăţii este valabilă în. 
dreptul civil şi se arată în acea sentinţă, în care era vorba 
de vânzare de imobile, că chiar după dreptul civil, chiar 
in materie de vânzare de imobile, când se specifică că 
proprietatea va trece la cumpărător după plata integrală. 
a preţului, această vânzare-cumpărare este perfectă. 

395. Transfe. area riscurilor. — Codul civil uneşte: 
transferarea proprietăţii cu transferarea riscurilor. Este cu- 
noscut principiul, res perit domino. Dacă, printr'un caz: 
fortuit sau de forţă majoră, dispare obiectul ce figurează în-- 
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tr'un contract de vânzare-cumpărare, paguba o suportă per- 

soana care era proprietară în momentul când s'a întâmplat 

sinistrul. Dacă în contract este prevăzut un lucru cert şi 

determinat (individualizat) şi acest lucru piere dintr'un caz 
de forță majoră înainte de a fi predat, el piere pentru 

cumpărător, pentrucă proprietatea s'a transferat din mo- 
mentul când părţile au căzut de acord. Dimpotrivă, dacă 
în contract obiectul este numai un genus ce urmează ulterior 

să fie specificat prin cântărire, măsurare sau numărare, 

dacă obiectul piere întrun incendiu, de care nu-i 

vinovat  vânzătorul, dar piere înainte de a fi spe- 

cificat numărat, cântărit sau măsurat, piere pentru vân- 

zător; acesta suportă paguba, nu cumpărătorul. Deasemenea, 

dacă o vânzare este supusă unei condițiuni suspensive, po- 

trivit art. 1018 obiectul rămâne în riscul vânzătorului, iar dacă 

lucrul piere dintr'o cauză neimputabilă vânzătorului obli- 

gaţia lui se stinge, el suportă paguba, dar nu-i ţinut să 

predea lucrul. Dar dacă lucrul ma fost distrus complect, 

ci numai avariat, codul civil, face distincţiunea după cum 

detțeriorarea este imputabilă sau nu vânzătorului. Dacă 

este imputabilă vânzătorului, cumpărătorul are drept sau 

să ceară desfiinţarea contractului sau să primească obiectul 

deteriorat, obţinând şi daune-interese; în cazul când 

obiectul a fost deteriorat fără o culpă din partea vânză- 
torului, cumpărătorul este obligat să primească obiectul în 
starea în care se găseşte în urma deteriorării, fără a pre- 

tinde despăgubiri. Vom vedea că în codul de comerţ se 
prevăd norme speciale pentru anume vânzări sub condi- 

ţiune: vânzări de obiecte cari se află pe un vas comercial sau 

urmează să fie transportate pe un vas comercial (art. 63 

şi urm. c€. com.). 

In legătură cu. riscurile, trebue să menţionăm art. 

62 c. com., care are următorul cuprins: 
„Când mărturile vândute sunt arătate în contract numai 

prin câtăţime, fel şi calitate, fără nici o altă indicaţiune 
de natură a desemnă un corp cert şi determinat, vânză- 

rr mei 
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torul este obligat a predă în locul şi în timoul stipulat câtâ- 
țimea, felul şi calitatea convenită, chiar dacă mărturile 
cari ar fi fost la dispoziţiunea sa în momentul formării con- 
tractului, sau pe care el şi le-ar fi procurat în urmă în 
executarea lui, ar fi pierit, sau dacă expedierea sau sosirea 
acelor mărfuri ar îi fost împiedicată din vreo cauză oare- 
care”, 

Legiuitorul ţinând seama. că în vânzarea de genus, 
proprietatea se transferă ulterior, împreună cu riscurile, a 
tras concluziunea că toate pagubele pricinuite de o dis- 
pariţiune tortuită a obiectului mai înainte de individualizarea 
lui privesc pe vânzător; iar cumpărătorul poate cere oricând 
ca vânzătorul să-i predea marfa. Dacă vând 100 vagoane 
de grâu, nu pot să spun că mi-a distrus incendiul grâul; 
este vorba de un genus şi trebue să predau marfa”. 

Cu alte cuvinte, în acest art. 62, legiuitorul stabileşte 
că un vânzător de genus nu se poate apăra faţă 
de cumpărător, spunând că bunurile au pierit printr'o cauză 
oarecare, fie că a pierit la el, fie că au pierit în altă parte, 
fie că bunurile ce şi le-a procurat, din orice împrejurare, 
nu au putut să fie expediate, sau, deşi au fost expediate, 
nau putut să ajungă la el. Dar art. 62 nu se 'interpre- 
tează în mod absolut, în sensul că nu există nici un caz 
de forţă majoră, care să apere pe vânzător, ci se inter- 
pretează în acest sens, că dacă cauza de forţă majoră, care 
impiedică pe vânzător să predea marfa, este inerentă în- 
treprinderii lui, această cauză de forţă majoră nu-i stinge 
obligaţia şi, este ţinut faţă de cumpărător să predea marfa. 

Dacă, dimpotrivă, cauza ce împiedică pe vânzător să 
predea marta este o cauză de forță maioră generală tuturor 
comercianților, în acest caz vânzătorul este apărat. Bună- 
oară dacă s'a vândut 100 vagoane de cărbuni „Lupeni” 
şi ulterior printr'un cataclism minele Lupeni ar fi distruse 
astfel că nimeni nu ar mai putea procura asemenea căr- 
bune, această cauză de forţă majoră care il face pe ivân- 
zător să nu poată preda marta (cauză neprevăzută în mo-
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mentul contractării), nu-i o cauză de forţă majoră, inerentă 

lui, ci este inerentă tuturor întreprinderilor de acelaş fel, 
şi el nu mai este ţinut să predea marfa vândută şi nici nu 

e ţinut să plătească daune. 
In exemplul nostru, vânzarea este de genus, dar de 

un genus limitat. Dacă în loc de 100 vagoane cărbuni „Lu- 
peni” s'ar fi vândut: 100 vagoane cărbuni, fără a arătă 
provenieţa, am îi avut gen nelimitat şi în acest caz venas 

nunguam „perit. 

226, Riscurile în vânzările de mărfuri ce se transportă 

pe apă. — Im afară de această vânzare de genus, legiuitorul 

se mai ocupă de riscuri, când este vorba de mărturi "ce 

sunt „transportate pe un vas. Am văzut cum se determină 

transferarea riscurilor, prin art. 1018 c. civ., în caz de 

vânzare supusă unei condițiuni suspensive. Să vedem ce 

derogări a făcut legiuitorul comercial la acest principiu. 

Dacă marfa vândută se găseşte în călătorie cu arătarea va- 

sului care o transportă sau care urmează a o transportă, 

legiuitorul nostru statorniceşte că vânzarea este supusă 

unei condițiuni ca vasul să ajungă în portul de destina- 

ţiune, adică vânzarea este sub condiţiunea „„salvo arrivo”.. 

Dacă vasul nu ajunge la portul de destinaţiune, din cauza 

unui sinistru pe mare, obligaţiunea vânzătorului de a predă 
marfa se stinge ca şi obligaţiunea cumpărătorului de a 

plăti preţul. Art. 63 se ocupă cu această vânzare: „Vân- 
zarea mărfurilor cari se află în călătorie cu arătarea va- 

sului, cari le transportă sau care urmează a le transportă, 

este supusă condiţiunii sosirei în bună stare a acestui vas”. 

Dacă măriurile ajung la portul de destinaţiuiie, dar 

din cauza unui accident ajung avariate, legiuitorul, :prin 
art. 66 prevede că avariile. întâmplate în timpul călătoriei. 

atrag rezilierea contractului de vânzare, dacă sunt aşa 

de mari, încât marfa nu mai poate servi la scopul pentru 

cari fuseseră cumpărate. Insă, ori de câte ori avariile nu. 

sunt aşa de mari, încât să facă mărfurile improprii la în-
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trebuinţare, cumpărătorul este îndatorat să primească măr- 
furile aşa cum se găsesc, însă cu o scădere de preţ, pra- 
porțională cu deprecierea mărfurilor prin avariere. 

Prin art. 66 codul de comerţ se face o derogare în 
favoarea cumpărătorului, pentrucă după art. 1018 ce. civ,, 
cumpărătorul, în caz de vânzare sub condiţiune suspensviă, 
este obligat să primească marfa avariată în starea în care 

„se găseşte fără nici o scădere de preţ, dacă deteriorarea 
nu e imputabilă vânzătorului, pe când legiuitorul comer- 
cial prevede, că cumpărătorul poate cere rezilierea contrac- 
tului de vânzare-cumpărare, când bunurile sunt avariate 
într'atât încât ele nu mai pot fi întrebuințate la scopul la 
care erau destinate, sau, dacă mai pot fi întrebuințate, însă 
există o depreciere, el este obligat să primească obiectul, 
dar cu un scăzământ de preţ. 

Pentru a se aplica dispoziţiile art. 66, care derogă dela 
art. 1018 c. civ., trebuesc îndeplinite 2 Condiţiuni : 

1) Să fie desemnat prin contract vasul pe care călă- 
toresc mărfurile; iar dacă vânzătorul şi-a rezervat prin 
contract dreptul de a indică vasul într'un anumit termen 
şi termenul a expirat, legiuitorul dă drept cumpărătop 
rului sau să ceară executarea contractului, sau să ceară daune 
interese. i 

Dacă prin convenţiune nu s'a fixat un termen pentru 
arătarea vasului, cumpărătorul e în drept a cere dela justiţie 
“fixarea termenului. 

2) Trebue să se arate termenul înlăuntrul căruia vasul 
urmează să sosească la destinaţiune. Şi dacă a trecut 
termenul şi vasul nu a sosit, cumpărătorul nu poate să fi 
ținut la infinit şi legiuitorul îi dă dreptul sau să mai 
acorde unul sau mai multe termene, sau să renunţe la con- 
tract. Legiuitorul mai spune că dacă nu s'a stabilit prin 
coutract acest termen, se presupune termenul necesar pentru 
împlinirea călătoriei. In caz de întârzierea vasului, jus- 
tiția, ţinând seama de împrejurări, poate fixa un termen 
şi dacă şi acest termen expiră fără ca vasul să sosească, 
contractul se consideră reziliat.
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In fixarea termenului din partea justiţiei, articolul 
64 c. com., hotărăşte că „justiția nu poate fixa un termen 

mai lung decât un an, socotit din ziua plecării vasului 
dela locul unde mărfurile vândute au fost încărcate”. 

3271. Vânzările cif, caf. — In practică întâlnim con-- 

tracte de vânzare-cumpărare cu clauza cif şi caf, (dela ini- 

țialele cuvintelor: c-cost, i-asigurare (insurance), î-tracht 
(freight).: Aceste clauze însemnează că în costul cu 

care sa vândut marfa, intră şi asigurarea şi transportul 
până la portul de destinaţiune. Aceste clauze nu schimbă 

transferarea riscurilor, cari trec asupra cumpărătorului din 
moment ce marfa este identificată prin predarea către cărăuş, 

adică din momentul când este măsurată,  cântărită 

sau numărată. Ori, pentru ca cumpărătorul să nu suetre 
din cauza unui sinistru ce s'ar intâmplă în cursul călătoriei, 
se stabileşte că vânzătorul să aibă grije pe lângă plata 

transportului, să asigure marfa şi să plătească primele de- 
“asigurare. 

$ 70. Obligațiunile şi drepturile părţilor. 

328,  Obligațiunile vânzătorului. — Obligaţiunile vân- 

zătorului sunt: 

1)_De_a preda obiectul vândut; 

2) De a_răspunde faţă de "cumpărător. pentru _viţiile 
  

lucrului. “vândut. şi. de a „răspunde în caz de _evicţiune. 

329. Predarea lucrului vândut. — Vânzătorul este o- 

bligat să predea lucrul arătat în contract şi am văzut,. 

când ne-am ocupat de teoria generală a obligaţiunilor, că 
în codul nostru comercial se prevede locul unde debitorul 

trebue să-şi execute obligaţiunea (art. 59). Locul de exe- 

cutare este acela arătat în contract, iar dacă locul nu este: 
arătat în contract, predarea se va face în locul care rezultă.
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din natura operaţiunii sau din intenţiunea părţilor. Dacă nu 

se poate determina locul nici. în modul acesta, executarea 

se va tace acolo unde vânzâtorul avea stabilimentul comercial, 

sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa în momentul încheierii 

contractului. Iar art. 59 adaogă: „Dacă însă urmează a se 

preda un lucru determinat, care după cunoştinţa părţilor 
se găseă întraltă parte în momentul formării contractului, 

atunci predarea se va face în acel loc”. 

330. Garanția pentru vițiile lucrului. — Codul civil prin 

art. 1352 şi 1353 face distincțiunea între viţiile ascunse şi - 

viţiile aparente. Pentru viţiile aparente, vânzătorul nu râs- 

punde. Vânzătorul răspunde însă faţă de cumpărător pen- 

tru toate viţiile ascunse, în caz când viţiile fac ca lucrul 

să nu mai fie apt la întrebuinţarea sau întrebuinţarea lui 

e micşorată într'atât, încât dacă cumpărătorul ar îi cunoscut 

acele viţii, mar fi contractat, sau, dacă ar fi contractat, ar 

îi cumpărat cu un alt preţ, decât preţul convenit. 

Vânzătorul răspunde de viţiile ascunse, chiar dacă nu 

le-a cunoscut, afară numai dacă în acest caz nu se va îi 

învoit cu cumpărătorul ca să nu răspundă de viţii (art. 1354). 

Cumpărătorul, în caz de viţii ascunse, pentru cari este 

răspunzător vânzătorul, are de ales între 2 căi: el poate 
sau să întoarcă lucrul şi să ceară restituirea preţului plătit 

(actio redibitoria); sau să ceară restituirea unei părţi 

din preţ proporţional cu viţiile descoperite (actio guanti 

minoris). Şi codul civil (art. 1356) mai prevede, că, dacă 

vițiile ascunse îi erau cunoscute vânzătorului, acesta este 

dator, pe lângă restituirea preţului, să plâtească şi daune 
interese. Dacă, dimpotrivă, vânzătorul nu a cunoscut viţiile 
el nu este obligat de cât să restitue preţul şi cheltuelile pri- 
cinuite cumpărătorului cu ocazia contractului de vânzare. 

Acţiunea pentru _viţiile lucrului vândut trebie intea- 
tată — spune art. 1359 c. civ. — în scurt termen, după 
natura viţiului, obiceiul din partea locului şi distanţă.
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Ce prevede codul de comerţ, cu referinţă la viţiile lucrului 

vândut? In această privință avem art. 70: | 
„Cumpărătorul unor mărîuri sau producte provenind 

digtr'o altă piaţă este dator să denunțe vânzătorului viţiile 

aparente în timp de două zile dela primire, ori de câte ori 

un fimp mai lung n'ar îi necesar din cauza condiţiunilor 
excepţionale în care se află lucrul vândut sau persoana 

cumpărătorului. | 
„El este dator să denunțe viţiile ascunse ale lucrului, 

în cele dintâi două zile dela descoperirea lor. 

„Odată acest termen expirat, cumpărătorul nu mai 

poate îi primit a reclamă ceva pentru viţiile lucrului vândut”. 

Codul de comerţ prin art. 70 se ocupă de viţiile lucru- 

rilor ce sunt expediate cumpărătorului. din altă localitate 
şi stabilește că cumpărătorul spre a putea să exercite acţiu- 

nile redibitoria şi quanti minoris, trebue să denunțe — 

şi denunţarea se va face prin orice mijloc: corespondenţă, 

curier special, somaţiune — existenţa viţiilor: 

a) In termen de 2 zile dela primirea lucrurilor, dacă 

e vorba de viţii, aparente; 

b) In termen de 2 zile dela descoperire, dacă e vorba 

de viţii ascunse. 

Observăm că legiuitorul comercial când spune viţii 

aparente, are în vedere viţiile necunoscute cumpărătoruiui; 

are în vedere viţii, cari în realitate în momentul cumpărărei 

sunt ascunse pentru cel care cumpără. Intr'adevăr lucrurile 

cumpărate fiind în altă localitate, cumpărătorul are dreptul 

să primească ceeace a cumpărat fără viţii. Ori, când el 

primeşte maria, poate constata viţii aparente şi e dator 

pentru aceste viţii, să le denunțe în termen de 2 zile dela 

primire. Dar termenul este susceptibil de prelungire dacă 

2 zile nu ar fi îndestulătoare „din cauza condiţiunilor excep-- 

ţionale în care se află lucrul vândut sau persoana cumpără- 

torului”. Intr'adevăr să ne inchipuim sosirea unei mari 

cantităţi de mărfuri, cari spre a fi descărcate necesită 

un timp mai mare de 2 zile. Ei bine, cumpărătorul spre:



412 $ 70 Vânzarea. Obligaţiunile şi drepturile părţilor 
  

a putea să verifice toate măriurile şi a vedea dacă ele 

au viţii aparente, are nevoe de mai mult de cât 2 zile 

şi ari. 70 îi concede termenul necesar pentru denunţarea 

Viţiilor. Tot aşa ar fi dacă cumpărătorul unei cantităţi 

de ceasornice nu ar fi ceasornicar şi mar putea imediat 

la primirea ceasurilor să-şi dea seama de viţiile aparente; 

atunci prelungirea termenului are loc din cauza condiţiunilor 
excepționale în care se găseşte persoana cumpărătorului. 

351. Vifii şi diferență de calitate. — Trebue să facem 

deosebire între viţiile lucrului şi deosebirea de calitate a 

unui lucru. Dacă eu cumpăr o marfă de calitatea 1 şi 

mi se predă o marfă de calitatea II, nu însemnează 

că maria trimeasă are un viţiu, ci că mi sa trimis alt 

obiect, decât acela cumpărat de mine. In acest caz nu se 

aplică dispoziţiile din codul civil şi comercial, cu privire 

la exercitarea acţiunii redibitorii, sau a acţiunii quanti 

minoris, ci, este cazul de a se aplica acţiunea în rezolu- 
țiune a vânzării. 

Când eu comand bulumaci, de o anume dimensiune şi 

mi se trimet bulumaci, cu dimensiunea mai mică, nu .însem- 

nează că maria are un viţiu, ci că mi s'a itrimis alt 

obiect, de cât cel convenit şi atunci intră în joc acţiunea 

în rezoluţiune pentru neindeplinirea contractului. Dar ori 

de câte ori avem un obiect de calitatea comandată, însă 

obiectul este depreciat din cauza fabricaţiunii sau posterior, 

din cauza altor împrejurări (ambalaj, transport, etc.), şi 

are o valoare micşorată, în acest caz există un viţiu al 

lucrului vândut şi cumpărătorul se poate îndreptă în po- 
triva vânzătorului, 

bligat a răspunde către cumpărător de evicţiunea totală 

sau parţială a lucrului vândut, sau de sarcinile, ce ar 
greva lucrul vândut şi cari nu au fost declarate la facerea 
contractului (art. 1337).
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La vânzările comerciale purtând asupra lucrurilor mobile, 
evicţiunea se produce mult mai rar, din cauza principiului 
ej fait de meubles, possession vaut titre, care pune la adă- 

post pe curipărâtor (art. 1909); de aceea codul de comerţ 
nici nu se ocupă de garanţia pentru evicţiune, lăsând'o 

sub imperiul dreptului comun. 

$ 71. Obligaţiunile cumpărătorului. 

335, Plata pretului. Cumpărătorul este obligat să plă- 
tească preţul la ziua şi la locul determinat prin contract; 

iar dacă contractul tace în această privinţă, cumpărătorul 

este dator a plăti la locul şi la timpul în care se face 

predarea lucrului (art. 1361--1362 c. civ.). 

Dacă cumpărătorul este turburat în pacinica posesiune 
de o persoană, ce se pretinde proprietară sau există temere 

de evicţiune, potrivit art. 1364 c. civ., el (cumpărătorul) poate 
suspenda plata preţului până ce vânzătorul va face să 
înceteze turburarea sau va da cauţiune, afară numai dacă 

se va îi stipulat că plata să se facă chiar de ar urmă . 
turburare. 

334._Primirea lucrului. Cumpărătorul este îndatorat să 

primească lucrul cumpărat la locul şi timpul hotărât în 
contract, iar dacă contractul tace, 'a locul prevăzut de art. 

59 c. com., despre care ne-am ocuzat mai sus. 

Spezele predării sunt în sarcina vânzătorului şi cele 
ale ridicării în sarcina cumpărătorului, dacă nu este stipu- 
luţiunea contrarie (art. 1317). 

$ 72 Drepturile părţilor în caz de neîndeplinirea 
obligaţiunilor. 

535, Drepturi Speciale pentru vânzător. Pentru plata 
preţului vâuzătorul are la îndemână: | 

1 Dreptul „de. refențiune, dacă prin contract nu s'a 
acordat un termen de plată (art. 1322 c. civ.); 

.
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şi în cazul când sa acordat un termen de plată; 
3)/Dreptul „să revendice” în termen de opt zile dela 

predarea lucrurilor, însă numai dacă vânzarea s'a făcut 
fără termen de plată şi dacă lucrurile se găsesc încă în 
posesiunea cumpărătorului tot în starea în care se găseau 
în momentul predării. 

336. Drepturi comune atât pentru vânziitor cât şi pentru 
cumpărător. — Contractul de vânzare fiind un contract 
bilateral, neîndeplinirea obligaţiunilor uneia dintre părţi dă 
drept celeilalte să ceară sau executarea contractului sau 
rezilierea cu daune interese. 

Codul de comerţ pentru a garanta pe părţi în caz de 
neindeplinirea punctuală a obligaţiunilor a introdus norme 
speciale pentru rezilierea contractului de vânzare; pentru 
executarea coactivă a contractului ; pentru constatarea lucrului, 
vândut şi măsuri urgente. 

337.. Rezilierea contractului. — In contractele sinalagma- 
trice condiţiunea rezolutorie este subinţeleasă şi în virtutea 
ei, când una din părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiunila, 
celaltă are drept să ceară ca justiţia să pronunţe rezilierea 
(art. 1020 c. civ.). Avem în acest caz rezilierea judecăto- 
reasca, care nu operează de plin drept. Judecata are dreștul 
de a aprecia conduita părţilor şi numai dacă găseşte 
o culpă din partea pârâtului, va pronunţa rezilierea. 

Mai mult, atâta timp cât judecata nu a pronunţat 
rezilierea, pâritul poate să-şi execute obligaţiunea -—  o- 
ferind, chiar în instanţă plata — şi judecătorii nu mai pot 
admite cererea de reziliere. 

Dar în afară de rezilierea judecătorească, bazaţă pe 
condiţiunea rezolutorie tacită (art. 1020 c. civ.), mai avem 
rezilierea pe deplin drept, bazată pe condiţiunea rezolu- 
torie expres prevăzută în contract (pact rezolutoriu expres).
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Părţile pot stipula în contract, că neexecutarea la termen 
a obligaţiunilor asummate atrage rezilierea de plin drepti, 
fără punerea în întârziere, somațiune sau judecată. In ase- 
menea ipoteză neindeplinirea la timp a unei obligaţiuni 
atrage rezilierea în mod mecanic, iar dacă judecata va 
îi sesizată, ea nu va avea altceva de făcut de cât să 
constate rezilierea, iar nu să o pronunțe şi cu atât mai 
puţin să o amâne. 

Pe când la relizierea judecătorească debitorul poate 
să înlăture rezilierea prin efectuarea plăţii în cursul jude- 
căţii; la relizierea de plin drept, o dată ce a trecut 
termenul înăuntrul căruia prestaţiunea trebuia efectuată, 
debitorul nu mai poate fără voia celeilalte părţi să împe- 
dice ca justiția să constate o reziliere întâmplată. 

338. Rezilierea de _plin drept nestipulată. (art. 67 c. 
com.). Codul de comerț respectând dispoziţiunile codului 
civil şi menţinând rezilierea judecătorească şi pe cea de 
drept stipulată prin contract, introduce şi o nouă cale, 
pentru ca contractautul, care nu e în culpă, să ajungă 
le reliziere de plin drept, deşi un pact rezolutoriu expres 
nu este cuprins în contract. 

Iată într'adevăr ce dispune ari. 67 c. com. în prima 
sa parte: 

„Când mai înainte de expirarea termenului fixat pentru 
executarea convenţiunii, una din părţi a oferit celeilalte 
predarea lucrului vândut sau plata preţului şi aceasta nu-şi 
îndeplineşte la termenul fixat obligaţiunea sa, atunci condi- 
țiunea rezolutorie se îndeplineşte în favoarea părţii care îşi 
executase obligaţiunea”. 

Prin urmare dacă X cumpără o cantitate de mărturi 
predabilă la 1 Iulie a. c., pe un anumit preţ :plătibil 
la primirea mărfii, el poate mai înainte de 1 Iulie să 
notifice vânzătorului, că oferă plata preţului şi că aşteaptă 
ca la 1 Iulie că i se predea marfa. Dacă cu toată această 
ofertă vânzătorul nu predă marfa la 1 Iulie, contractul de - 
vânzare se reziliază de plin drept.
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Oferta preţului sau oferta lucrului vândut sa va tace 
prin orice mijloc obicinuit în comerţ, chiar şi verbal; 

nu e nevoe de o notificare prin portărei. 

Pentru ca rezilierea de plin drept nestipulată să ope- 

reze, se cere îndeplinirea următoarelor condițiuni: 

1). Atât prestaţiunea cât şi contra-prestaţiunea (pre- 
darea lucrului şi plata preţului) trebue să fie făcute, potrivit 
contractului, la aceeaş dată. Ori de câte ori data presta- 
țiunii şi a contraprestaţiunii nu coincid, nu se poate ajunge 
la reziliere de drept nestipulată. De asemenea ori de 
câte ori s'a prevăzut un termen de plată, nu se mai 
poate ajunge la rezoluţiunea, pe care o examinăm acum. 

2). Nici una din părţi nu trebue să fi îndeplinit 
în prealabil obligaţiunea sa. Bunăoară, dacă vânzătorul a 
predat maria în prealabil, nu mai poate ajunge la rezo- 
luţiunea, de care vorbim acum. 

3). Partea, care vrea să se bucure de dispoziţiunea 
specială a art. 67, trebue să notifice în prealabil părţii 
adverse, că la scadenţă îi ţine la dispoziţie bunul, dacă este 
vânzător, sau îi ţine la dispoziţie suma care s'a prevăzut 
ca preţ, dacă este cumpărător. Şi dacă, contrar, acestei 
notificări, partea potrivnică nu şi-a îndeplinit obligaţi- 
unea, în acest caz rezoluţiunea operează de plin drept. 

339. Reziliere pentru expirarea termenului eșențial. Ne 
îndeplinirea obligaţiunilor la termen am văzut că nu duce la 
reziliere de drept decât în 2 cazuri: când s'a stipulat 
păctul rezolutoriu expres şi când mai înainte de ajungerea 
la termen s'au făcut ofertele arătate de art. 67. 

Pe lângă aceste două cazuri, mai 'avem o reziliere 
de plin drept: când termenul stipulat în favoarea unuia 
dintre contractanţi este esenţial naturii operaţiunii, şi el 
a expirat fără ca debitorul să-şi fi îndeplinit obligaţiunea 
(art. 69 c. com.). 

Se poate ca termenul într'un contract de vânzare 
să tie eşenţial nu din voinţă părților, dar din natura
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operaţiuni. Aşa, ca să dăm exemplul clasic, dacă un armator 

cumpără o cantitate de măriuri necesare alimentării călă- 

torilor unui vas, şi se prevede în contract că predarea 

mărturilor se vă face până la 1 August, — data plecării va- 
sului în călătorie, — şi cu tot acest termen vânzătorul nu 

execută obligaţiunea luată lăsând să treacă termenul de 1 
August, contractul este reziliat de drept; termenul de 1 

August este esenţial, din cauza naturii operaţiunii. 

După răsboiul mondial, dat fiind deprecierele mone- 

tare, s'a căutat în Italia să se considere reziliate multe 

contracte de vânzare, încheiate înainte de răsboi uneori 

invocându-se teoria rebus sic stantibus, după care părţile 
nu mai sunt ţinute să execute un contract, dacă din carze 

fieprevăzute siiuaţia economică generală s'a schimbat în aşa 
măsură, încâi executarea ar însemuă îmbogățirea unui con- 

tractani şi ruinarea altuia; alte ori — dat fiind ca juris- 

prudența nu a admis principiul rebus sic stantibus, s'a 

recurs la art. 69 şi s'a susţinut, că termenul esenţial 

poate fi şi atunci când părţile îi dau caracterul ca atare. 

S'a voit cu alte cuvinte să se ajute desfacerea contractelor 
devenite excesiv de oneroase din cauza războiului. Dar nici 

această tentativă nu a reușit, căci părţile nu pot face 

ca termenul să fie esenţial, atunci când natura operaţiunii 

nu-l arată astiel. Părţile pot însoţi termenul cu un pact 

rezolutoriu expres. Dacă lipseşte însă pactul rezoluioriu ex- 

pres, termenul va fi sau nu esenţial după natura operaţiunii. 

Dar deşi termenul esenţial a expirat, partea în favoarea 

căreia era stipulat termenul poate să ceară totuşi execu- 

tarea contractului, dacă a încunoştiințat de aceasta pe 

cealaltă parte în 24 ore dela expirarea termenului. 

340. Execătarea coactivă a vânzării (art. 68 c. com.). 

Legiuitorul comercial, — ţinând seamă de necesitatea co:ner- 

cianţilor ca contractele de vânzare să fie punctual exe- 

27
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cutate, dat fiind că contractările se înlănţuesc şi o vân- 

zare neexecutată la timp atrage după sine un şir .de 
neexecutări la termen — a prevăzut ca atât vânzătorul 

cât şi cumpărătorul să poată să se bucure de toate avan- 

tagiile contractului, chiar în contra voinței părții adverse. 

Să vedem cum poate ajunge vânzătorul şi cum poate 

ajunge cumpărătorul la obţinerea tuturor avantagiilor din 

contract. în contra. voinţei adversarului. 

A. — Cumpărătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiunea sa. 

Ia acest caz vânzătorul are facultatea sau a depune lucrul 

vândut la o casă acreditată de comerţ pe socoteala cumpără- 
torului, sau de a-l vinde. 

Dacă vânzătorul preferă să vânză lucrul — spre a 
intra în bani, — el trebue să facă vânzarea prin licitaţie 

publică; sau chiar pe preţul curent, dacă lucrul are un 

preţ curent la bursă sau în târg (vânzarea se va face 

printr'un ofiţer public însărcinat cu asemenea operaţiuni). 

Să presupunem că la vânzarea aceasta particuiară se 

obţine un preţ mai mic decât cel din contract. Vânzătorul 

— e de la sine înţeles — nu poate fi păgubit. El are 

drepi să ceară dela cumpărător diferenţa între suma înca- 

sată şi suma din contract, osebit de daune interese — de se 

vor probă. 

Că să se proceadă la o asemenea executare silită a 
contractului de vânzare, vânzătorul este dator să încunoştiin- 
ţeze pe cumpărător în prealabil de măsura la care va recurge. 

B. — Vânzătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiunea. Cum- 
părătorul în faţa unui vânzător, care nu predă obiectul 
vândut, are dreptul să cumpere acel obiect printr'un ofiţer 
public „însărcinat cu asemenea acte” (agent oficial de schimb, 
mijlocitor în târguri). 

Cumpărătorul trebue să înştiinţeze în prealabil pe vân- 
zător că va proceda la executarea silită. 

In caz că s'a efectuat silit cumpărarea şi s'a plătit 
un preţ mai mare decât cel din contractul iniţial, cumpă-
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rătorul — spre a nu rămâne păgubaş — are dreptul 

la diferenţa dintre cele două preţuri, precum şi la 

daune interese, de se vor probă. 

Chiar la vânzările cu termene esenţiale poate avea 

loc executarea silită prevăzută de art. 68. Stim că la 

asemenea vânzări partea, în favoarea căreia este stipulat 

termenul, are dreptul să înlăture rezilierea prin încunoştiin- 

țarea în termen de 24 ore dela expirarea termenului, 

că ea înţelege să menţină contractul şi poate să mai, 

notifice, că înţelege să execute silit. Executarea silită nu 

poate avea loc însă decât a doua zi dupa încunoştiinţare 

(art. 69 al. 2). 

In privinţa aplicaţiunii art. 68, jurisprudenţa italiană 

a avut interesante cazuri: instanţele judecătoreşti italiene 

_au fost chemate să se pronunţe dacă executarea prevăzută 

de art. 68 se poate face oricând. Vedeţi, legiuitorul în 
art. 68, nu fixează o limită şi ar părea că aceia care nu 

este în culpă, poate recurge oricând la dreptul ce-l are şi 

să cumpere pe preţul curent, dacă este cumpărător, privind 

pe vânzător paguba. Şi unele instanţe italiene, după cum 

au decis că executarea contractului de vânzare pe cale 

judecătorească nu se poate cere după un timp prea inde- 

lungat, care face să se creadă că părţile au aban- 
donat contractul, tot aşă au decis, şi de multe ori pe 

bună dreptate, că ar îi inechitabil, că ar fi să se interpre- 

teze în mod diabolic dispoziţiunea din art. 68, dacă sar 
da putință unei părţi să stea în inacţiune şi după ani -de 

zile să recurgă la dispoziţia art. 68 şi să cumpere pe preţul 

curent sau să vândă la licitaţie publică obiectul din con- 
tractul lăsat în părăsire. Nu este permis unei părţi, — 

au spus unele insianțe — să stea în inacţiune şi să spe- 

culeze asupra fluctuaţiunilor valutare sau asupra îluctua- 
ţiunilor de preţuri 1). 

1) A se vedea d-talii în „Pandectele române“, 1922, II], 102, 132.
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341. Constatarea lucrului vândut şi măsuri urgente. — 
Pentru a termină cu contractul de vânzare-cumpărare, tre- 
bue să ne ocupăm de dispoziţiunile, art. 7172 c. com., 
cari, deşi sunt înscrise cu ocaziunea vânzării, sunt apli- 
cabile şi altor contracte. Este vorba de constatarea calităţii 
şi a stării lucrului vândut după cererea vânzătorului sau 
a cumpărătorului. Această constatare poate să aibă loc 
şi în materie de mandat, de comision: ori de câte ori sar 
putea naşte litigii în privinţa calităţii sau a stării unui lucru. 

Cererea pentru a se constata maria vândută se adre- 
sează preşedintelui Tribunalului şi acolo unde nu există 
tribunal, judecătorului de ocol. 

Preşedintele sau judecătorul de ocol dă o ordonanţă 
prin care dispune ca unul sau mai mulţi experţi numiţi de 
dânsul să constate starea obiectelor vândute. 

Prin aceeaş ordonanţă sau prin alta următoare, magi- 
stratul (preşedintele tribunalului sau judecătorul de ocol; 
după cum există sau nu tribunal în localitatea unde se gă- 
sesc lucrurile) poate, dacă găseşte necesar şi la cererea vân- 
zătorului sau a cumpărătorului, să ordone sechestrarea lucru- 
rilor vândute sau depunerea lor într'un depozit public sau 
într'alt loc pe care-l va desemnă. Mai mult, dacă păstrarea 
lucrurilor ar aduce mari pagube sau ar ocazionă cheltueli 
însemnate, magistratul poate ordonă vânzarea lucrurilor în 
condiţiunile ce se vor arătă în chiar ordonanța care dispune 
vânzarea. 

Ordonanţele de constatare, de sechestrare, depunere şi 
vânzare — poate să se dea şi o singură ordonanţă pentru 
toate aceste măsuri — se vor comunică, înainte de a se 
pune în lucrare, celeilalte părţi sau reprezentantului ei, 
dacă acea parte sau reprezentantul ei domiciliază sau are 
reşedinţa în localitate,



CAPITOLUL IV 

Contractul de report 

$ 73. Principii generale 

542. Ce este contractul de report. — După art. 74 ce. 

com., contractul de report consistă dintr'un contract unic 

compus din două vânzări indisolubil legate: dintr'o vân- 
zare pe bani gata, de titluri de credit circulând în comerț, 

prin_ I care vânzătorul “(reportat) le predă deindată, vasă- 
zică nu este un contract. de vânzare obicinuit. consensuai, ci 

real — şi “dintro altă “vânzare făcută în acelaş îimp, de 

către acela care a cumpărat (reportator ), către persoana 

care i le-a vândut (reportat), însă pe terineii şi pe” un 
preț „determinat. Revânzarea însă nu poartă & exact asupra 
aceloraşi titiuri ce fuseseră cumpărate, ci asupra unor titluri 
de acelaş fel. 

O persoană, proprietară a unor titluri de credit circu- 

lând în comerţ, (acţiuni, obligaţiuni de stat, etc.), are nevoie 

de o sumă de bani. Ea poate să se împrumute cu o sumă 

de bani, dând titlurile de credit în gaj; dar acela care 

are bani şi vrea să împrumute pe proprietarul titlurilor, 

nu vrea să devină creditor amanetar, el preferă să primească 

titlurile în plină proprietate. Se poate însă ca şi proprie- 
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tarul să aibă interes să nu facă un simplu împrumut, ci 
un report, căci printr'un împrumut ar luă o sumă mai mică. 
Atunci proprietarul transferă în plină proprietate titlurile, 
celui ce dă suma şi, spre deosebire de împrumutul pe 
amanet, debitorul primeşte preţul titlurilor, care desigur, 
că va îi mai mare decât o sumă împrumutată. pe amanet. 
In acelaş timp persoana, care transmite în proprietatea capi- 
talistului titlurile de credit şi i le predă, cumpără simultan 
dela acelaş capitalist, acelaş număr de titluri şi de acelaş fel: 
dacă X a vândut 5 acţiuni Banca Naţională lui Y, simultan 
cumpără dela Y tot 5 acţiuni Banca Naţională, pe un preț, 
de obiceiu mai mare decât cel din prima vânzare. Diferența 
în acest caz se numeşte report. Prima vânzare e pe bani 
gata şi titlurile se predau cumpărătorului; a doua vânzare 
e"pe termen, plata preţului şi predarea titlurilor se fac la 
o anume dată. 

545. Avantagiile reportului. -— Cari sunt avantajele 
pe cari le prezintă reportul pentru acela care are nevoie 
de bani? Aţi văzut că avantajul constă pe de o parte din 
obținerea unei sume mai mari, decât dacă se împrumută 
pe amanet; iar pe de altă parte, acela care are nevoie de 
bani şi are titluri, nu se desface de titluri, — poate să aibă 
convingerea că titlurile se vor ridică în viitor şi atunci este 
sigur că le va recăpăta şi va plăti numai reportul, care: 
este mai mic, decât dobânda, ce există pe piaţă la un moment 
dat pentru împrumuturi. Capitalistul se mulţumeşte, la 
report, cu o dobândă mai mică, decât dacă ar îi dat banii 
cu împrumut, căci are avantajul, prin report, că, primind 
titlurile în plină proprietate, poate dispune de ele, până la 
termen, putând să le vândă, să recapete banii, ca să facă 
faţă plăţilor lui. Şi atunci se mulţumeşte cu un procent 
mai mic. 

Se poate întâmpla ca reportul'să servească şi la spe- 
culațiuni de bursă. 

Să ne închipuim că s'a încheiat o operaţiune pe termen,
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că un cumpărător de titluri trebue să retragă la un moment 
dat efectele, pe cari le-a cumpărat, şi el spera, când le-a 

cumpărat, că se vor urcă şi o să câştige. A cumpărat 

Bănci Naţionale cu 15.500, predabile ia 15 Februarie, şi la: 

15 Februarie Băncile Naţionale sunt 10.500. Dacă ar da 

toţi banii, 15.500, ar pierde 5000 de fiecare bucată. Şi 
atunci, pentru a nu debursa întreaga sumă de 15.500, se 

adresează la o bancă şi vinde băncii titlurile, pe preţul 
zilei de 10.500. La această sumă mai adaogă 5.000 

de fiecare bucată, plăteşte acţiunile Băncii Naţionale, cum- 

părate, predându-le băncii reportatoare, cu care convine 

să le ia înapoi la sfârşitul lui Februarie, pe preţul de 10.500 
plus 700, reportul. Este posibil ca la sfârşitul lui Februarie, 

speculantul să nu aibă bani sau prevederile lui să nu se fi 
realizat. Ei bine, în acest caz reportul se poate prelungi, 
pentru unul sau mai multe termene. 

514.Ce este deportul. — Se poate întâmpla nu numai 

-cazul normal, când acela care dă capitalul să aibă profit, 

să încaseze diferenţa numită report; se poate întâmpla, 

ca acela care are capital, să plătească el o sumă de bani 
proprietarului titlurilor de credit. Când se întâmplă acest 

lucru? Când proprietarul titlurilor de credit nu are nevoie 
:să le vândă, ci unui capitalist ii trebue acele titluri, bunăoară 

pentru a-şi creă majoritate în adunarea generală a unei socie- 

tăţi, şi atunci acesta cumpără acţiuni. Dar proprietarul nu 

vrea să le vândă definitiv, vrea să-i facă un serviciu capita- 
listului, să-i dea acţiunile pentru adunarea generală, dar cu 

condiţia să i le restitue. In acest caz situaţiunea favorabilă 

o are proprietarul de titluri, acesta vinde titlurile pe preţul 
lor nominal, iar capitalistul se obligă să le restitue la sfârşitul 

lunii plătind el un profit vechiului proprietar. Acest profit 

plătit de capitalist se numește deport. Prin urmare, când 

profitul este în favoarea capiialistului, el se numește repor?, 

când_este în favoarea proprietarului titlurilor, se numeşte 
deport, Îi o 
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345. Contract unic. — Spuneam că codul comercial de- 

fineşte contractul de report, spunând că este un contract în 

care avem 2 vânzări-cumpărări, făcute în sens invers, între 

aceleaş persoane, dintre cari o vânzare este pe bani gata 

şi predare de titluri, iar cealaltă vânzare este pe termen şi 

pe lângă suma dată drept plată, se mai adaogă o diferenţă, 

care aţi văzut că uneori este report, alteori este depori. Nu 

trebue să credem, chiar după definiţia codului de comerţ, că la 

repori există 2 vânzări separate. După teoria generală în 

materia de report, aceste 2 operaţiuni sunt unite în mod inse- 

parabil, aceste 2 vânzări formează elementele esenţiale ale 

unui contract unic de report în aşa fel încât prof. Vivante, 
susține că limbajul codului de comerţ nu este cel bun, 
nefiind vorba de vânzări, una pe bani gata şi cealaltă pe 

termen între aceleaş persoane, asupra aceluiaş fel de titluri 

de credii, ci de o convenţiune aparte, în baza căreia se 

îace în mod invers, între” aceleaşi persoane, un transfer de 

proprietate a unor titluri de credit. 

346. Efecte. -— In timpul duratei contractului de report, 

titlurile pot să producă dobânzi, dividende, pot să producă 

ceeace numim noi fructe civile. Aceste fructe civile, dacă nu s'a 

prevăzut altfel, aparţin capitalistului, pentrucă titlurile au tre- 
cut în proprietatea lui. Părţile însă pot stipulă că deşi titlurile 
au irecut la capitalist, fructele civile să aparţină primului 
vânzător. 

Reportul se_încheie pe termen scurt, obicinuit la ter- 
menul când face lichidările în burse. Spuneam că, dacă la 
expirarea termenului, părţile nu voesc să lichideze opera- 
țiunea, ele pot să prelungească contractul de report pentru 
alt termen, menţinând toate celelalte elemente ale contrac- 
tului. 

Dacă părţile la termen lichidează diferenţele şi schimbă 
elementele contractului de report: alte titluri de credit sau 
alt preţ, atunci avem de a face cu un nou contract de report 
(art. 76 c. com.). 

Aşă, dacă la 1 Noembrie reporiatorul trebue să predeă
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acţiuni pe preţul de 12.500 bucata şi cursul zilei este 10.000, 
părțile pot conveni ca să se plătească numai diferenţa, adică 

reporiatul — care pierde 2.500 lei de fiecare bucată, întrucât 
el ar trebui să plătească 12.500 pe o acţiune care valo- 
rează numai 10.000 lei, — poate să convie cu cealaltă 

parte să-i plătească numai 2.500 de fiecare acţiune, fără 
să i se predea titlurile. In acelaş timp, părţile, voind să 

speculeze, mai departe, convin că la 1 Decembrie repor- 
tatorul să predea aceleaşi acţiuni reportatului pe preţul de 

lei 11.500 bucata. La 1 Decembrie, reporiatul şi reporta- 

torul pot lichidă definitiv operaţiunea: unul predând ac- 
țiunile, celalt achitând preţul; dar pot amâna plătindu-se 
diferenţa între preţul convenit şi preţul zilei. Şi ca să în- 

țelegem mai bine, să ne inchipuim că la 1 Decembrie acţiu- 

nile s'au urcat şi au ajuns la 13.500. Reportatorul ar 
urmă să-şi procure acţiunile pe acesi preţ şi să le predeă 
reportatului pe preţul de lei 11.500, pierzând el acum 2000 

lei de bucată. Ei bine contractanţii pot conveni ca repor- 

tatorul să plătească diferenţa (2000 lei de bucată) şi să 

se amâne reportul pentru 1 Ianuarie. Dacă se amână, men- 
ținându-se acelaş preţ şi acelaş fel de acţiuni, nu avem un 

coniract nou; dacă se schimbă preţul —— şi cu atât mai mult 

obiectul — avem, potrivit art. 76 c. com., un nou contract 

de report. 

Vedeţi cum reportul, care serveşte creditul, poate uşor 

degeneră în joc de bursă — joc de noroc — în care con- 

tractanţii se mărginesc: să achite doar diferenţele, fără să 
urmărească operaţiuni de credit şi transferări de îitluri. 

547. Concluziune. — Dintre cele arătate putem să con- 
chidem, că spre a aveă un contract de report se cere: 

W/ Să fie un contract unic prin care se vinde pe bani 

gata şi se cumpără pe termen; 

2/ Cumpărarea şi vânzarea să fie simultană şi între 

aceleași persoane; 

“Să se „predea efectiv titlurile de către reportat, re- 
fo etrertcurte pir mă tinea mei 0 0 ea Est id Die mere re 

rortul Ea un contract teăl.”
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Contractul de cont curent. 

$ 74. Principii generale. 

348. Definiţiune. — Coutractul de cont curent este acel__ 
contract prin care 2 persoane obligă a-şi acordă una _     

    

e vor tace în “mod Teci- _ 
proc, astfel că c creditoare nu va îi decât acea persoană, care 

_la_închiderea contului. va reeşi — din diferența între_c redit 
şi debit, că are de primit o sumă de bani. . 

Să luăm un exemplu: Comerciantul X din Bucureşti, 
convine cu comerciantul Y din Galaţi să încheie un contract 
de cont curent pe termen de 1 an. Comerciantul X are de 
incasat diferite creanţe în Galaţi şi însărcinează pe Y 
să i le incaseze, iar rezultatul fiecărei incasări să-l treacă 
în contul curent, adică corentistul din Bucureşti să fie cre- 
ditat cu sumele respective: pe de altă parte, comerciantul 
din Galaţi are marfă de vândut la Bucureşti şi însărcinează 
pe corentistul său să le vândă, să incaseze preţul, cu 
care să-l crediteze în cont curent. Cât durează contul curent, 
nici una din părţi nu poate cere sumele incasate şi trecute 
în cont. Fiecare operaţiune trecută odată în coat îşi pierde
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individualitatea şi se contopeşte în massa de ciîre — dela 

activ şi pasiv — rămânând ca la scadeaţă (la finele anului) 

să se adune posturile dela activ şi cele dela pasiv spre a. 

se vedea care dintre corentişti este debitor. 

Contractul de cont curent este un act obiectiv de comerţ, 

dacă are o cauză comercială (a se vedea supra n. 46). 

349. — Ce este o_rimesă. — Comerciantul X trimite o 
cambie lui Y pentru ca acesta să o incaseze şi valoarea 

să o treacă în contul curent, spunem că X a tăcut o rimesă 

lui Y. Deasemenea când Y irimete o cantitate de mărturi 

lui X, cu dispoziţiunea ca preţul să fie trecut în cont; 

spunem că Y a făcut o rimesă lui X. Cel ce face rimesa 

are drept să fie creditor în cont; cel care primeşte trebue să 

fie debitat în cont, 
Inţelegem prin rimesă orice " operaţiune. prin care o: 

parte pune la „dispoziţia celeilale o valoare de _ orice îel, 

destinată să fie trecută în contul curent existent între dân- 
sele. (Navarrini, I, n. 515). 

Deşi între două părți există un contract de cont curent, 

care implică rimese reciproce, totuşi nu trebue să credem 

că un corentist poate obligă pe celălalt să-i facă rimese (să-i 

acorde credit). -Rimesele sunt facultative. Contractul de cont 

cătânt se încheie în favoarea ambilor contractanţi şi nu 

poate — în lipsă de stipulaţiune contrarie — una din părţi 

sili pe cealaltă să facă avansuri, căci atunci corentistul s'ar 

atlă la discreţia contractantelui său. 

Rimesele sunt obligatorii când contractul de cont cureni 
este însoțit de o deschidere de credit, adică atunci când 

un corentist (obişnuit o bancă) se obligă să plătească la 

cerere anume sume de bani celuilalt contractant (deschidere 

de credit până la concurenţa sumei de lei..) 

In lipsă de stipulaţiune contrarie (bunăoară de a se 
trece în contul curent toate operaţiunile), trebue pentru 
fiecare operaţiune acordul părţilor de a o trece în contul 
lor curent.
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350. Deosebirea dintre contractul de cont curent şi alte 
operațiuni. — In comerţ şi mai ales în contabilitate uneori 
se spune că e cont curent, deşi nu există un contract de 
coni curent. De multe ori se confundă contractul de cont 
curent, prin care — după cum am văzut — două persoane 
se obligă să-şi facă credit pentru rimese reciproce, — cu 
metoda contabilă, prin care 2 persoane în raporturi de 
afaceri, ţin socoteala operaţiunilor încheiate între dânsele, 
într'o partidă: un cont, cu o rubrică pentru activ şi pasiv; 
fără să existe obligaţiunea de a acorda credit pentru rimese. 

Ei bine, numai când avem un contract de cont curent, 
se produc efectele arătate în codul de comeri în art. 370 şi 
despre care vom trată în numerile de mai jos. 

351. Caracterele contrectului de cont curent — Con- 
tractul de cont curent este: 

Cousensual, adică se perfecţionează prin simplul co1- 
simțimânt al părţilor; 

2y Bilateral, adică părţile se obligă să facă credit 
în mod "reciproc pentru rimesele lor; 

3) Lipsit de forme: contractul de cont curent poate îi 

chiar verbal, şi independent de ţinerea unui coat contabili- 
cesc; 

4) Oneros. Sumele trecute în cont curent produc (dela 
data înscrierii în cont), dobânzi de plin drept (art. 370), 
dobânzi convenţionale, şi în lipsă de stipulaţiune, dobânzi 
legale. 

Ş 75 Efectele contractului de cont curent. 

352. Efectele:I, Transferarea proprietăţii. — Codul de 
comerţ în art. 370 arată ca prim efect al contului curent: 

„strămutarea proprietăţii valorilor înscrise în contul curent 
asupra primitorului lor prin aceea că el le trece în debitul 
său”. 

Dacă trimet lui X, cu care sunt în cont curent, martă
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în valoare de un milion şi prevăd că valoarea să fie tre- 
cută în cont curent, primitorul rimesei, debitându-se pe 
dânsul şi creditându-mă pe mine în cont curent cu suma 
de 1 milion, devine proprietarul mărfurilor şi eu nu mai 
pot să le revendic; eu nu pot decât la încetarea contului 
curent să cer diferenţa ce va exista între ceeace i-am daţ 
eu şi ceeace mi-a dat el în cursul contului cureni. 

Transferarea proprietăţii, despre care vorbeşte art. 370, 
nu este un efect, ce-l întâlnim totdeauna, ori de câte ori 
este vorba de o creditare şi debitare în cont curent. 

Sunt cazuri, când Hu avem transferarea proprietăţii, 
deşi s'a făcut o rimesă: dacă eu trimet corentistului meu nu 
in plină proprietate, ci numai să-mi încaseze un efect 
şi să mă debiteze în cont curent cu un comision, pentrucă 
contul curent nu exclude plata comisionului, adică corespun- 
zătorul serviciilor aduse; în acest caz nu poate: fi vorba de 
transferarea proprietăţii. 

Cu această ocaziune este bine să reținem, că dacă s'a 
trimes de către corentist un efect de comerţ şi dacă păr- 
țile au convenit ca valoarea efectelor să fie trecută în coni 
curent, creditându-se corentistul caro le-a trimes, această 
creditare se face sub condiţiunea: savo incasso, adică sub 
rezerva incasării. 

Dacă la scadenţă corentistul se prezintă la debitor 
şi acesta nu plăteşte, el are dreptul să storneze ope- 
raţiunea, adică valoarea efectului. pe care a trecut-o la 
creditul corentistului, s'o treacă şi la debitul acestuia, resti- 
tuindu-i în acelaş timp efectul. 

Cel care primeşte efectul (cambie, cek, etc.) poate, în 
caz de neplată din partea debitorului, să exercite acţiunea 
la care dă dreptul acel titlu împotriva datornicului; însă, nu e 
obligat la aceasta: el are alegere între ristituirea titlului şi 
între exercitarea acţiunii. 

353. Efectele: 2. Compensaţiunea, — Contul curent ope- 
rează o compensaţiune reciprocă, — spune legea —— până



$ 75 Efectele contractului de cont curent 431 
  

la concurenţa debitului şi creditului respectiv, la încheierea 

socotelilor, cu rezerva plăţii diferenţei. Contul curent produce 

o indivizibilitate a posturilor ce figurează la debit sau 
la credit şi la termenul stipulat va fi creditor acela în fa- 

voarea căruia va rezulta soldul din bilanţul creditului şi 

debitului. Bunăoară la încheierea contului curent rezultă că 

coreniistul X este creditor cu 1.500.000 şi debitor cu 

900.000; se scad aceste 2 sume una din alta şi va rezultă 

că X este creditor cu suma de 600.000. Până ia încheierea 

contului curent, nu se ştie cine va fi creditor şi cine va fi 

debitor; până atunci niciunul nu poate să desfacă o ope- 

rațiune, ce s'a trecut în cont curent şi s'o execute separat. 

Aşa, dacă o operaţiune de vânzare-cumpărare a fost tre- 

cută în cont curent, vânzătorul nu poate să cheme în 

judecată pe cumpărător ca să fie obligat la plata preţului. 

Din moment ce operaţiinea a fost trecută în cont curent, 

ea devine un post irevocabil din lanţul de înregistrări; ea 

îşi pierde individualitatea şi se înneacă în massa de numere 

a contului curent: toate sumele dela credit, formează o 

masă singură, ce nu se poate scinda; deasemenea toate 

sumele dela debit formează iarăş un tot indivizibil. Vasă- 

zică, marele avantaj al contului curent este că pe o perioadă 

de timp, părţile ce-şi acordă creditul nu pot să lovească 

în indivizibilitatea contractului de cont curent. Această con- 

secinţă, care ţine de natura contractului de cont curent este 

suficientă, spre a explica toate particularităţile contractului 
de cont curent; indivizibilitatea este cheia de boltă a con- 

tractului de cont curent. 

354. Ejecte:3. Novatiunea. — In codul de comerţ mai 

găsim pe lângă transferarea proprietăţii şi pe lângă com- 

pensaţiune, încă un etect al contului curent: „novaţiunea obli- 

gaţiunii de mai înainte între acela care a trimis valorile 

şi primitorul lor”. 

Dacă eu vând un stoc de mărfuri corentistului meu 

şi am convenit ca preţul să nu-l plătească, ci să mă credi-
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teze cu el în cont curent; eu nu mai pot, ulterior, să mă 
prevalez de contractul de vânzare-cumpărare şi în 
special de dispoziţiunile legale, prevăzute în caz de neplată 
a preţului; nu pot să cer reziliere, nu pot să revendic, 
nu pot să mă bucur de privilegiul vânzătorului. De ce? 
Pentru că preţul s'a desprins de operaţiunea de vânzare-— 
cumpărare; preţul a fost trecut ca o cifră în contul curent 
şi înglobat în el; obligaţiunea s'a stins; creditor va fi 
acela, care va rezulta la încheierea contului curent. De 
aceea se zice, că obligaţiunea născută din contractul de 
vânzare-cumpărare se stinge prin novaţiune. De unde până 
acum corentistul. îmi datora în baza unui contract de vâu- 
zare-cumpărare, pe viitor eu îigurez ca creditor pe. baza 
unui contract de cont curent. Se înlocuieşte cu alte cuvinte, 
o obligaţiune prin altă obligaţiune. Stingându-se obliga- 
țiunea rezultând din vânzare, se sting şi obligaţiunile acce- 
sorii, cum ar fi fidejusiunea, privilegiile, ipotecile, „etc. 
cari ar garanta vechea obligaţiune. Toate accesoriile dispar, 
peniru că a dispărut vechea obligaţiune şi s'a născut o 
obligaţiune nouă, derivând din contractul de cont curent. 

Pot să fie operaţiuni de cont curent, cari să nu implice 
o novaţiune. Este posibil ca între corentişti să se facă 
creditări şi debitări, fără să fi fost vreo obligaţiune veche, 
care să se stingă; poate să se nască o obligaţiune, ce 
derivă din însuş contul curent. Am văzut exemplul obici- 
nuit: O vânzare care exista mai înainte, stinsă prin trecerea 
în cont curent. Dar pot să trimet corentistului meu o 
mărită şi să-i spun că valoarea s'o treacă în cont curent, 
fără să fi fost vreo vânzare în prealabil. Nu se stinge 
nici o obligaţiune veche. 

555. Efecte: (2, Curgerea, dobinzilor.-— Al patrulea efect 
al contului curent enumerat de art. 370 c. com. este curgerea 
dobinzilor pentru sumele trecute în contul curent în favoarea 
celui care a fost creditat şi de la data înscrierii fiecărei
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operaţiuni. Dobinzile .— în lipsă de stipulaţiune . con- 

trarie — sunt cele legale (comerciale) şi se socotesc pe zile. 

Deşi o creditare însemnează înscrierea unei sume Ta 

creditul unui corentist, şi potrivit principiilor expuse cre- 

ditor va fi numai acela, care la închiderea contului curent 
va avea un sold creditor, deci până la acea dată nu poate 
ti vorba de creanţă exigibilă; totuşi, pentru fie care sumă 

înscrisă — cu toată indivizibilitatea contului — curg dobinzi 

de drept, până la închiderea contului curent. 

356, Drepiurile de comision. — Art.. 371 c. com. sta- 

bileşte că „existenţa contului curent nu exclude drepturile 

de comision şi plata cheltuielilor pentru afacerile însemnate 

în contul curent”. Din acest articol rezultă: 

1. Corentistul, care cu ocaziunea unei operaţiuni trecute 

în cont curent a adus servicii celuilalt corentist, servicii, 

ce obişnuit se plătesc, are dreptul să se crediteze cu 
plată (comision) ce i s'ar îi cuvenit dacă nu ar îi fost 

în raporturi de cont curent. Aşa, dacă un coreatist:încasează 

efectele de comerţ (cambii, cekuri), ce i sau trimis; el 
va credita pe corentisi cu valoarea efectelor, dar îl va 
debita cu comisionul ce i se cuvine pentru serviciul făcut: 

încasarea creanţelor. Dobinzile vor curge şi la această 

debitare. . 

2. Corentistul, care a făcut anume cheltueli pentru o 
anume operaţiune trecută în cont, cum ar îi cheltuelile 

de timbru, poştă, vamă, etc, are dreptul să se crediteze 

în cont cu sumele reprezentând acele cheltueli. 

Dia punct de vedere al contului curent, cheltuelile făcute 
pentru celalt corentist, constituesc o rimesă, producătoare 

de dobinzi. 

$ 76 Incheierea contului curent. 

357. Când are loc încheierea. -— Incheierea contului 

spre a se constata care dintre corentiști este creditor şi 

ș
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pentru ce sumă (sold creditor), are loc nu numai la înce- 
tarea contractului de cont curent, dar poate să aibă loc şi 
în cursul duratei acelui contract. 

358. Incheieri în cursul contractului. — Obişnuit contul 
se incheie în mod periodic -— trimestrial - în timpul 
funcţionării contului curent. 

Aceste încheieri periodice au drept scop recunoaşterea 
corentiştilor a operaţiunilor înscrise şi a dobinzilor, ce 
âu curs; cum de asemenea prin obţinerea unui sold, care 
va îi trecut ca prim post în contul cel Mou, se ajunge la 
rezultatul că dobinzile se capitalizează, şi pe viitor soldul 
— care înglobează dobinzile — va produce noui procente. 

Să presupunem că între X şi Y există un contract 
de cont curent, cu un termen hotărit: 1 Ianuarie 1929 -— 
1 Ianuarie 1930. Corentiştii şi-au făcut reciproc rimese, la 
cari curg dobinzi convenţionale pe zile de 18%. Prin con- 
tract s'a stabilit că părţile vor încheia trimestrial contul. In 
consecință la 31 Martie corentiştii încheie contul, constatând 
operaţiunile, cari au dat loc Ia creditări şi debitări şi care este 
soldul între credit şi debit. Să zicem că la 31 Martie 1929 s'a 
constatat un sold debitor în sarcina lui Y de lei 390.000. 
Aceasta insemnează, că la 1 Aprilie se începe un cont 
nou, care are drept prin post suma de lei 300.000 Ia 
debitul lui Y. Această sumă de lei 390.000 va produce 
dobinzile convenţionale de 18 de la data de 1 Aprilie 
şi până la 39 Iunie inclusiv. Dacă în tot acest timp 
nu â intervenit noui rimese, soldul debitor la 39 Iunie 
va fi 390.000 -!- dobânda de 18 pe timp de 91 de 
zile, adică acest sold debitor nou, ce se va trece la 1 Iulie, 
va fi de lei 313.650. Tot astfel se va proceda la finele 
trimestrelor celorlalte, Până la 1 Ianuarie 1939 când contul 
se va incheia definitiv. 

La fiecare încheiere se trimite celuilalt corentist un. 
extras din cont, în care se reproduc înregistrările efectuate şi soldul rezultat. Partea, care primeşte extrasul, poate să-l,
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confirme, arătând că nu are nimic de obiectat, sau să 

ceară anume rectificări. - 
Confirmarea poate fi expresă şi poate fi taciţă. Este 

o confirmare tacită atunci, când cel ce primeşte extrasul, 

creditează pe cealaltă parte cu soldul din extras. 

Băncile obişn:esc să stipuleze că, dacă corentistul nu 

răspunde întrun anume termen, tăcerea însemnează confir- 

marea extrasului. 

329. Încheierea deținitivă. Lichidarea contului. — Când 

contractul de cont curent a încetat, contul se încheie în mod 

-definitiv şi se obţine un sold, rezultatul diferenței dintre 

credit şi debit. . 

Incetarea contractului aduce după sine, în mod obligator, 
lichidarea contului. Corentiştii trebue de comun acord să 

examineze toate înregistrările şi să recunoască soldul. Dacă 
în cursul contractului s'au făcut extrase periodice şi s'au 

aprobat, lichidarea va fi mult uşurată. De asemenea dacă 

pentru fiecare. înregistrare există. dovada aprobării, lichi- 

darea contului: nu va întâmpina greutăţi. 
Când părţile nu cad de acord şi una din ele nu aprobă 

„soldul rezultat din registrele celeilalte, lichidarea se va 

îace pe cale judecătorească. 

Atâta vreme cât părţile nu au căzut de acord asupra sol- 

dului şi nu a intervenit o hotărire judecătorească, care 

să fi stabilit acel sold, trebue să spunem, că nu curge vreo 
dobândă, căci pe de o parte soldul nu e lichid şi nu pro- 

duce dobinzi (art. 43 c. com.), iar pe de altă parte nu mai 
curg dobinzi nici pentru diferitele rimese, deoarece acele 

dobinzi curg numai în timpul duratei contractului de cont 

curent. 

De îndată ce soldul a fost lichidat de comun acord, sau 

pe cale judecătorească, va produce dobinzi legale comer- 

ciale. După lichidarea contului, soldul nu va produce dobin- 

zile convenite pentru rimese, tot pentru motivul că acele 

-dobinzi erau stipulate pentru raporturile în timpul contului
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curent, iar nu pentru epoca, ce urmează încetării lui, Libere 
sunt însă părţile să stipuleze dobinzi convenţionale şi pen- 
tru soldul, ce va rezulta din lichidare definitivă. 

360. Sold garantat. — Un contract de cont curent 
poate fi garantat cu ipotecă, gaj, fidejusiune. Garanţia 
are rang dela data constituirii ei în mod legal. 
Aşa, dacă s'a constituit o ipotecă pentru garantarea contului 
curent, ipoteca are rang dela data inscripţiei, deşi ea 
Hu garantează decât soldul debitor dela încetarea contrac- 
tului de cont curent. 

Este posibil ca un corentist să constitue o ipotecă 
pentru garantarea soldului debitor şi în acelaş timp să 
dea şi cambii. Să presupunem că o bancă deschide credit 
unui client până la concurența sumei de 1.000.000 Iei şi 
convine cu clientul său ca să-şi facă rimese reciproce sta- 
bilind astiel un contract de cont curent. Clientul are drept 
deci, să ridice, la termenele ce va crede de cuviinţă, sume 
fără însă a depăşi creditul total de lei 1.000.000. El va 
putea în timpul contractului să facă plăţi, sau alte rimese; 
astfel că la terminarea contractului soldul său debitor 
poate fi mai mic sau chiar să nu datoreze nimic. 

Peniru garantarea eventualului sold debitor cel, căruia 
i s'a deschis credit, a constituit o ipotecă. Ei bine, ipoteca 
are rang dela înscrierea ei şi ea garantează plata soldului 
aşa cum va rezulta la încetarea contului curenț. 

Mai mult, dacă pe lângă ipotecă, clientul dă băncii 
şi cambii, cari apoi sunt girate de bancă, legitimii posesori 
ai cambiilor nu se pot prevala de ipoteca ce garantează acel 
cont curent, decât până la concurenţa soldului final al 
contului. (art. 372 c. com.). 

391. Deschidere de credit în cont curent. — Inainte 
de a arăta când contractul de cont curent încetează, soco- 
tim necesar să atragem atenţiunea că nu trebue confundaţ.
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contractul de cont curent cu. contractul de deschidere de 
credit în cont curent. 

Pe când contractul de cont curent — după cum am 
văzut — implică rimese reciproce; din potrivă prin des- 

chidere de credit o singură parte se obligă până la o 
anumită sumă să facă credit celeilalte, îie plătind anume 
sume, fie acceptând trate, achitând cekuri, etc. La deschi- 

derea de credit avem dela început un creditor şi un debi- 
tor. Banca, care deschide credit, va fi doar creditoare; 

clientul uu va fi decât debitor. Contractul nu se încheie 
pentru nevoia de credit a ambelor părţi, ci numai pentru 

nevoia unui singur contractant. 
Deşi de natură juridică deosebită, contractul de cont 

curent are comun cu contractul de deschidere de credit 
în cont curent doar metoda contabilă. Şi la unul şi la 

celalt se ţine un cont cu debit şi credit, cu înregistrări, 

pentru fiecare operaţiune, cu dobinzi ce curg pe zile, cu 
încheieri periodice, cu trimiteri de extrase, cu închideri -şi 

solduri finale. 

$ 77 Incetarea contului curent. 

302. De câte feluri sunt cauzele de încetarea contului 
curent. — Cauzele de încetarea contului curent sunt de 

două categorii: 

1. Cauza de incetare de drept a contului curent şi 

2. Cauze de incetare după cerere. 

503. incetare de drept. — Contractul de cont curent 

încetează de drept: 
/ Prin_scadenţa termenului stabilit;. 

2/ Prin _denunţare, în caz că nu sa fixat un termen 
în contract; 

3 Prin falimentul uneia din „părţi. 

Dacă în contractul de cont curent sa prevăzut un 

termen pentru durata lui, scadenţa termenului atrage înce-
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iarea de drept. Dela această dată rimesele trecute în 

cont nu mai produc dobinzi. Dobinzile încep a curge la 

soldul debitor; dar ca să curgă aceste dobinzi, trebuie 

ca soldul să fi fost recunoscut; trebu2 să fi fost lichidat contul 
curent pe cale amiabilă ori pe calea judecătorească. 

Dacă în contract nu s'a prevăzut un termen, oricare 

din părţi poate denunța contractul. Din moment ce un 
corentist a înştiinţat pe celalt corentist că denunţă contractul 

— bine înţeles cu condiţiunea ca contractul să fi fost 
fără termen sau să îi fost cu termen dar cu dreptul pentru 

părți de a denunța şi mai înainte — încetarea este de drept 

şi efectele sunt aceleaşi ca şi la încetarea pentru ajungerea 
la scadenţa termenului. 

In fine contractul de cont curent încetează de drept 
în caz de faliment a unuia din corentişti. Această încetare 
se întemeiază pe două motive: a) contractul de cont curent 
este un contract infuifu personae, încheiat pe baza încre- 
derii ce-şi inspiră contractanţii unul altuia şi falimentul 
distrugând orice încredere, fatal el duce la încetarea contului 
curent; b) falimentul produce a;ungerea la scadenţă a dato- 
riilor, iar pe de altă parte falitul nu mai poate acorda 
termene, nu mai poate face rimese, nu mai poate consimţi 
la novaţiuni; deci el se găseşte în situaţiunea de drept 
de a nu putea să continue un raport de cont curent. 

564 /nc-tarea dup! cerere. — Se poate cere desfiinţarea 
contractului de cont curent în caz de moarte, interdicţie 
sau incapacitate legală a unuia din corentişti. 

Poate cere desfiinţarea atât cel care a rămas în viaţă, 
câi şi moştenitorii celui decedat sau reprezentanţii legali 
ai incapabililor, 

Este lesne de înţeles interesul de a cere desfiinţarea 
când cealaltă parte a încetat din viaţă sau a devenit inca- 
pabilă: moştenitorii sau reprezentanţii pot să nu mai inspire 
încredere. 

Dar şi moştenitorii sau reprezentanţii legali pot cere
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desfiinţarea, caci şi ei pot avea interes — față de schim- 
barea vuridică întâmplată — să înceteze contul curent 
(buneoară, voesc să lichideze întreprinderea comercială). 

Atâta vreme cât desfiinţarea nu a fost cerută pentru 

caz de moarte ori incapacitate legală, contractul de cont. 
curent continuă cu toate efectele lui obişnuite. 

365. Lichidarea contului curent. — După încetarea 
contului curent urmează lichidarea contului, care poate fi 

amiabilă sau judecătorească. | 

Despre lichidare, ne-am ocupat atunci când am exa- 

minat încheierea contului curent şi în special când am tratat 
despre încheierea definitivă.



 



a
 

CAPITOLUL VI 

Contractul de gai. 

Ş 78. Noţiuni generale, Constituirea amanetului. 

360. Codul de comerț şi codul civil. — Codul de: 

comerţ se ocupă de contractul de gaj comercial în art. 
476—489; totuş gajul comercial nu este reglementat com- 
plet de codul comercial şi trebue adesea ori să ne referim 
la codul civili. Aşa, codul de comerţ nu ne dă defini- 

iunea gajului, nu ne arată toate efectele acestui contract 

(nu trațează despre indivizibilitatea amanetului); nu de- 
termină care este rangul privilegiului, ce decurge din 
gaj. 

Dacă codul de comerţ trebue completat cu dispoziţiunile 

din codul civil chiar în materie de gaj, trebuie însă a fi. 
precauţi în folosirea acestui isvor subsidiar şi să nu re- 

curgem sub pretext de tăcerea codului comercial, la dreptul. 

civil, atunci când codul de comerţ a reglementat suficient 

' o anume parte, o anume fază (a se vedeă Vivante, n. 1763) 
a contracţului de gaj. In caz că suntem în îndoială, dacă 

legiuitorul comercial a voit sâii fiu excluderea unei reguli 

din dreptul civil, trebue să reținem că acest legiuitor a. 

prevăzut fot căeace a crezut iiecesar pentru o bună câr- 

muire a contractului de gaj.
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Vom avea ocaziunea să revenim asupra acestui prin- 
cipiu, când vom trata despre înscrisul cerut faţă de terţi 
de către art. 478 c. com. ” 

307. Definițiune. — Din art. 1685 şi 1636 cod civil, 
rezultă, că Şajul sau amanetul este un contract prin care 
datornicul remite. creditorului un lucru mobil corporal ori incorporal pentru garantarea datoriei şi cu drepiul pentru creditor ca la scadență, în caz de neplată, să scoată în 
vânzare obiectul amanetat spre a fi achitat cui preferință” inzintea altor creditori. 7 mm - Gajul este comercial, când el este constituit de către 
un comerciant sau un necomerciant pentru garantarea unei 
obligaţiuni ce derivă dintr'o faptă de comerţ (art. 478 c. 
com.). Gajul este o. faptă de comerţ obiectivă datorită unui 
raport principal. Raportul principal împrumută gajului cali- 
tatea de comercialitate. Obiectul pus în amanet nu are nici un rol în caracterizarea. gajului.. Aşa, dacă se âmanctează 
efecte de comerţ (cambii) sau în genere titluri de credit 
pentru garantarea unei creanţe civile (plata chiriei unei 
case), gajul rămâne civil, căci raportul principal e un 
raport necomercial. 

a 

  

568. Contract real. — Contractul de gaj, este un con- 
tract real. Pentru constituirea lui este nevoe ca debitorul — 
sau terţa persoană care constituie amanetul pentru debitor — 
să remită bunul. amanețat creditorului sau unei alte per- 
soane aleasă de părți. Deposedarea debitorului este o con- 
diţiune necesară chiar între părţile contractante. Ea este necesară „în toate cazurile” (art. 1688 e. civ.), deci şi la amanetarea bunurilor incorporale, când trebue remis titlul, 
constatator al creanţei. 

Deposedarea debitorului trebue să fie reală — deci nu fictivă — şi să subsiste tot timpul contractului. - 
In privinţa remiterii bunurilor amaânetate, art. 480 c. Com. prevede:
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„Creditorul este presupus că are în posesiunea sa lucru- 
rile date în gaj, când ele se află în magazinele sale sau ale 
comisionarului său, în vasele sale, la vamă, sau într'un 

depozit public, sau dacă înainte de sosirea lor e în pose- 

siunea poliţei de încărcare sau a scrisorii de cărat girată 

cu clauza „valoarea în garanţie” sau alta asemenea”. 

Rațiunea deposedării stă în grija legiuitorului de a apăra 
buna credinţă a acelora cari, bazându-se pe bunurile pose- 

date de o persoană, i-ar acordă credite. Dacă amanetul ar 
fi valabil, deşi bunurile amanetate s'ar găsi în posesiunea 

debitorului, creditorii ar fi expuşi la surprize foarte supă- 

rătoare, aflând după acordarea creditelor, că bunurile vă- 

zuie de ei la debitor erau amanetate. 

309. Gaj fără deposedare. — Pentru a veni în ajutorul 

agricultorilor şi a le da putinţă să-şi amaneteze recoltele 
şi inventarul fără să se facă o remitere către creditor, 

s'a înlocuit deposedarea debitorului printr'o publicitate: 

intabularea actului de gaj întrun registru special ţinut la 

primăria locului unde se află bunurile gajate. 

Gajul fără deposedare s'a admis la început numai în 

favoarea Creditului agricol (legea din 2 Iunie 1892), a 

Băncii agricole (legea din 1 Aprilie 1894) şi a Băncilor 
populare (legea din 1903). 

Prin legea din 15 Iunie 1906, prin adăogarea unor 
aliniate în art. 480 c. com., gajul fără deposedare s'a extins 
şi la industriaşi pentru materiile prime, în stare de fabri- 

caţiune sau fabricate aflate în fabrici şi depozitele fabri- 

cilor. 

Dela 1906 gajul fără deposedare poate fi constituit în 
favoarea oricărui creditor, dar numai în materie agricolă 
şi industrială. 

Art. 480 c. com., după ce pune principiul, că creditorul 

nu are dreptul să fie plătit cu privilegiu asupra lucrului 

ce i sa constituit în gaj decât dacă lucrul s'a pus şi se:
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află în posesiunea creditorului sau a unei alte persoane aleasă 

de părţi, face derogare în ce priveşte: 

a) Gajul constituit asupra produselor solului pendinte 

încă prin rădăcini sau deja culese; 
b) Gajul asupra materiilor industriale prime, în stare 

de fabricaţiune sau dejă fabricate şi aflate în fabrici sau 

depozite. 
Pentru asemenea obiecte, gajul se constitue prin sim- 

plul efect al convenţiunii dela data actului, care trebue 

să indice numărul, natura, calitatea obiectelor amanetate şi 

locul unde ele se găsesc, fără ca ele să se ia din pose- 

siunea debitorului sau constituentului. 
In timp de 5 zile aceste acte de gaj trebuesc transcrise 

în registrul special. de amanete, ţinut la tribunal. potrivit 

art. 723 bis din codul de procedură civilă.. 

Dacă obiectele amanetate se aîlă în altă comună decât 

aceea unde este reşedinţa judeţului, grefierul tribunalului este 

îndatorat să comunice de urgenţă primarului respeciv un 

extract după transcrierea efectuată, pentru a se face men- 

țiune în registrul de amanete al primăriei. 

In privinţa celor de al treilea, drepturile creditorului 

gagist nu încep decât dela transcrierea în registrul tribu- 

nalului; iar atunci când este locul a se face menţiune în 

registrul primăriei, dela dafa acelei menţiuni. 

Gajul fără deposedare, prevăzut de art. 480 c. com., con- 

stitvind o derogare dela principiul general, urmează că el 

trebue admis numai în cazurile arătate limitativ de legiuitorul 

din 1906: în caz de produse ale solului, pendinte încă prin 

rădăcini sau dejă culese (deci nu şi asupra inventarului, 

lucru admis însă după legea pentru organizarea cooperaţiei 

în favoarea unităţilor cooperative); precum şi în caz de ama- 

net constituit de către industriaşi asupra materiilor prime şi 

a produselor semifabricate sau fabricate ale fabricelor lor. 

Toate celelalte amanete rămân sub imperiul regulei, 

după care obiectele amanetate trebuesc remise creditorului 
sau unei a treia persoană aleasă de părţi. 

La gajul fără deposedare, legea — după cum am văzut — 
impune transcrierea în termen de 5 zile dela data actului;
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dar fără să prevadă vreo. „Sâncţiune. Credem că întârzierea 
de a transcri nu “anulează actul “de gaj; gajul nu poare 
ti opozabil terţilor decât dela data transcrierii; iar în caz 
de intabulare la primărie, numai dela data acestei intabulări. 

Pentru a termină cu gajul fără deposedare trebue să 
menţionăm legea pentru înfiinţarea Societăţii Naţionale de 
Credii industrial şi statutele ei (din 19 Iunie 1923), cari 
au forţă de lege şi prin cari se admite amanetarea bunurilor 
mobile (oricare ar fi) ce ţin de o industrie prin simpla 
transcriere în registrul tribunalului (registru de amanete ) ; 
deasemenea şi amandtarea universalităţilor de bunuri —- 
fără deposedare. 

370. Act scris. — După art. 1686 -c. civ., pentru 
elicacitatea gajului pe lângă remiterea. bunului amanetat 
se mai cere un act cu dată certă, ori de câte ori datoria 
întrece Suma de lei 150. 

In actul de amanet civil trebue să se arate, sub pedeapsă 
de nulitate, suma datorită, specia şi natura lucrurilor ama- 
netate sau calitatea, greutatea şi măsura lor. 

Codul de comerţ român (art. 478) se ocupă de act 
scris, dar numai ca mijloc de probaţiune, stabilind că între 
părțile contractante, contractul de amanet se poate dovedi 
prin toate probele admise de legea comercială şi prevăzute 
de ari. 46; faţă însă cu cei de al treilea, este necesar un 

„înscris, dacă suma pentru care s'a constituit gâjul trece 
peste 500 lei. 

Codul de comerţ reduce actul scris de la o condiţiune 
pentru valabilitatea gajului, cum este în codul civil, la 
un mijloc de probaţiune favorit, pentru a exclude proba 
testimonială. De unde rezultă, că în lipsă de act scris, 
creditorul poate să se folosească de interogatorul sau jură- 
mântul terţului, care contestă existenţa gajului. De asemenea 
dacă în actul scris nu se arată suma datorată sau nu sunt 
speciticate bunurile amanetate, înscrisul poate îi socotit ca 
un început de probă scrisă şi să fie completat cu alte
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dovezi, deoarece şi la amanet se aplică dispoziţia art. 55 

„€. com.: „„Când codicele comercial cere proba prin scris, 

+ proba testimonială nu poate îi admisă decât în ca- 

„urile, în cari ea este permisă şi de codicele civil”. Ori, 

codul civil, admite completarea începutului de probă scrisă 

şi începutul de dovadă scrisă completat cu alte dovezi 
valorează ca şi un act scris desăvârşit. 

Nu se poate susţine în materie de gaj comercial, că 

actul scris trebue să întrunească toate cerinţele codului civil, 

deoarece referința la codul civil este inadmisibilă, dat fiind 

că codul de comerţ nu tace în ce priveşte forma contrac- 

tului de gaj, ci o reglementează după un sistem propriu 
şi opus sistemului adoptat de legiuitorul civil. 

Tot ca o consecinţă a sistemului adoptat de legiuitorul | 
comercial, data unui act de gaj comercial nu trebue să fie: 
certă, ea poate fi stabilită faţă de terţi prin toate mijloacele 
de probă, fără vreo restricţiune (art. 57 c. com.). 

371. Ga/ul asupra bunurilor incorporale. — Şi bunu- 
rile incorporale pot îi amanetate: creanţe, titluri de credit, 
brevete. . | 

Dacă se amanetează o creanţă, pe lângă act scris pe 
lângă remiterea actului doveditor al creanţei, „creditorul ga- 
gist, pentru a-şi avea privilegiul față de terţi, trebue să 
notifice „debitorului creanţei_ dată în gaj, constituirea gajului 
(art. 479 al. ultim). 

Dacă se amaneiează un titlu de credit nominativ, gajul 
se poate constitui printr'un transfer înscris în registrele 
instituţiunii, care a emis acel titlu, cu arătarea că transferul 
sa făcut „pentru cauză de garanţie” (art. 479 al.3). 

Dar este valabil amanetul constituit asupra unor titluri 
nominative — bunăoară acţiuni — prin facerea unui act 
scris şi prin remiterea titlului, fără să se mai facă transferul? 
Este, cu alte cuvinte, dispoziţiunea art. 479 al. 3 c. com. 
facultativă? Desigur că da. Legiuitorul este destul de clar: 
„Gajul asupra acţiunilor, părţilor de interes şi obligaţiu--
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nilor nominative ale societăţilor financiare, industriale, co- 
merciale sau civile, poate îi constituit printrun transfer 
înscris în registrele societăţii, cu arătare pentru „cauză 
de garanţie”. Părţile pot să constitue gajul prin transfer 
în registrul societăţii; dar pot să constitue gajul şi în modul 
obişnuit prin redactarea unui act de gaj şi remiterea titlului 
nominativ. Creditorul având actul de gaj şi titlul nominativ 
nu are nevoe de vreo altă formalitate: creditorul primind 
în amanei un titlu de credit nominativ, nu este nevoit să 
îacă notificarea cerută pentru creanțele, ce nu sunt încor- 
porate în iiiluri de credit. Societatea este obligată să plă- 
tească numai la prezentarea titlului de credit emis; prin 

urmare creditorul gagist având titlul este în siguranţă ca 
şi deţinătorul unui titlu la purtător. Este adevărat, că 

legea cere notificare la amanetarea creanţelor, dar când 

e vorba de creanţe constatate prin înscrisuri probatorii, 
nu când e vorba de adevărate titluri de credit, cari nu sunt 
numai simple instrumente probatorii, ci sunt documente nece- 

sare, fără de cari nu se pot exercită drepturile menţionate 
în ele 1). 

Dacă se amanetează un fiflu la purtător, creditorul se 

poate mulţumi cu simpla remitere a titlului. Dar pentru 
debitor este mai prudent întocmirea unui act de amanet şi 

remiterea titlului unei terţe persoane, aleasă de comun 
acord cu creditorul. 

Dacă se amanetează un titlu de credit la ordin, gajul 
se poate constitui în mod obişnuit, adică prin redactarea unui 

înscris şi remiterea titlului în posesiunea creditorului, fără 

vreo notificare, pentru motivele arătate la titlurile de credit 

nominative. Dar se mai poate constitui amanetul şi prin- 
tun gir pignoratţiv, adică scriind proprietarul titlului un 
gir cu clauza „valoarea în garanţie” sau o alia deasemenea, 
din care să rezulte voinţa girantului, că titlul nu s'a transmis 
în plină proprietate, ci numai pentru garantarea unei datorii. 

1) A se vedea Vivante, Il codice di commercio commentato, 
ediţia 5-a, n. 645.
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In fine, dacă debitorul are încredere, poate să constitue 
un amanet şi prin gir translativ de proprietate, însă. în 
acest caz, el nu va putea opune unui terţ de bună cre- 
dinţă, căruia i s'ar fi girat ulterior titlul, că în realitate 
a existat un gaj, iar .nu o transmitere de proprietate. 

Dacă se amanetează an brevet de invențiune, actul de 
gaj trebue adus la cunoştinţa publicului prin înscrierea în 
registrul pentru brevete (a se vedea supra n. 133). 

$ 79. Rtectele contractului de gaj. 

372. Drepturile creditorului. — Creditorul gagist potrivit 
codului civil are următoarele 3 drepturi: 

A»: Dreptul, de retenţiune (art. 1694); 
2. Dreptul de, a revendica. lucrul supus. amanetului. în 

caz de pierdere sauturt întocmai ca şi proprietarul (art. 
1909); 

„3. Dreptul de a scoate în vânzare prin licitaţie pu- 
blică lucrul amanetat (art. 1689); | 

4. Dreptul de a i se atribui proprietatea de către 
justiţie după o estimaţiune făcută de experţi (art. 1689); 

5. Dreptul de preferinţă asupra preţului. 
Art. 1689 c. civ., care arată calea pe care trebue so 

urmeze un creditor gagist spre a-şi satisface creanţa (vân- 
zare prin licitaţie publică sau atribuirea lucrului amanetat 
însă prin mijlocirea justiţiei), se termină astfel: 

„E nulă orice stipulaţiune prin care creditorul s'ar 
autoriza sau a-şi apropia amanetul sau a dispune de dânsul 
fără formalităţile sus arătate”. 

Este în deobşte cunoscut că interzicerea pactului co- 
misoriu de către art. 1689 c. civ. “trebue înţeleasă în, 
sensul că sunt nule clauzele cuprinse în actul de gaj înse- 
rate în momentul constituirii amanetului şi cari ar autoriza 
pe creditor să se facă proprietar pe bun sau să-l vândă 
fără formalităţile cerute de lege. In momentul constituirii 
amanetului este pericolul ca creditorul să nu forţeze pe:
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debitor la acceptarea unor condițiuni prea oneroase, dat 
fiind nevoia lui de bani. Dar odată contractul îăcheiat şi 

banii primiţi de către debitor, nu mai e rațiune a anulă con- 
venţiuni ulterioare liber consimţite de debitor şi prin care 

sar autoriză, bunăoară, creditorul ca drept plată să-şi însu- 

şească lucrul amanetat. 

Dispoziţiunea din art. 1689 c. civ., a fost reprodusă 
de art. 488 c. com.: „„Este nulă orice clauză care ar auto- 

riză pe creditor a-şi apropiă gajul, ori a dispune de dânsul 

fără îndeplinirea formelor de mai sus”. 
Cele 5 drepturi ale creditorului gagist au fosi menținute 

de codul de comerţ, care se mulţumeşte să instituie o pro- 

cedură expeditivă pentru vânzarea obiectelor amanetate şi 

să adaoge că „Drepturile acordate creditorului gagist prin 

articolele precedente nu sunt suspendate prin falimentul 

sau moartea debitorului ori a celui, care a procurat lucrul 

dat în gaj” (art. 487). 

373. Scoaterea în vânzare a obiectelor amanetate. — 

Dacă la scadenţă datoria nu este plăiiiă în întregime, în 

capital şi procente, creditorul poate să ceară scoaterea în 

vânzare a obiectelor amanetate. 
Cererea de scoatere în vânzare se adresează preşedin- 

telui tribunalului, iar dacă este o secţiurie comercială, cererea 

se va adresa preşedintelui acelei secţiuni. 

Codul de comerţ în art. 482 nu spune, care tribunaij 

de comerţ este competinte a se pronunţa asupra vânzării 

obiectelor amanetate şi ar trebui să ne raportăm la regulile 

de competinţă obişnuite, lăsând alegere creditorului, în caz 

de lipsă de stipulaţiune contrarie, între tribunalul domiciliului 

debitorului, tribunalul locului unde obligațiunea a luat naş- 

tere şi între tribunalul locului unde s'a stipulat să se facă 

plata (art. 897 c. com.). 
Din dezbaterile parlamentare cu ocaziunea votării legii 

belgiene din 5 Mai 1872, după care a iradus legiuitorul 

român dispoziţiunile referitoare la vânzarea bunurilor ama- 
a.
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netate, rezultă că competente este tribunalul locului unde 
se găsesc acele bunuri, ca cel mai în măsură să ordone mă- 
surile cele mai potrivite 1). | 

Pentru a cere vânzarea obiecteior amanetate nu e nevoe 
de hotărire judecătorească şi nici măcar act autentic, este 
destul un act sub semnătură privată. | 

Preşedintele examinând cererea, dacă o va găsi înteme- 
iată, va da o ordonanţă prin care va încuviinţa vânzarea, 
care se va face fie în modul convenit de părţi, dacă ele 
au stipulat în ce mod să se vândă gajul, fie prin licitaţie 
publică şi prin organul unui agent ;udecătorese desemnat 
de preşedinte, dacă părţile mau prevăzut alt mod de vânzare. 

Prin urmare, părţile pot stipulă orice mod de vânzare 
a obiectelor amanetate, care însă nu trebue să ascundă un 
pact comisoriu; iar preşedintele trebue să ordone vânzarea, 
aşă cum au stabilit contractanții. Numai în lipsă de stipu- 
laţiune, preşedintele va ordona vânzarea prin licitaţie pu- 
blică indicând agentul judecătoresc, care va etectuă licitaţia. 

In caz de faliment al debitorului sau al constituentului, 
cererea de vânzare se notifică sindicului, pentru ca acesta 
în termen de trei zile să poată retrage obiectele amanetate 
plătind pe creditor. Dacă sindicul nu plăteşte în cele 3 zile. 
preşedintele va da ordonanța de vânzare, cate îşi va urmă 
cursul, neputând îi împiedicată de procedura falimentului; 
însă suma rezultată din vânzare se va consemnă la Cassa 
de Depuneri şi Consemnaţiuni şi se va alocă creditorului 
gagist, dacă acesta va fi recunoscut ca atare la verifi- 
carea creanţelor. 

Ordonanţa prezidenţială trebue notificată debitorului 
şi aceluia care a procurat gajul cu indicarea zilei, locului 
şi orei când se va procede la vânzare. 

Debitorul şi acela care a procurat gajul -— dacă obiec- 
tele au fost procurate de un al treilea — pot îace opoziţie 

1) A se vedea Namur, Le code de commerce belge revise, el. 2-a, ], p. 204.
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în termen de 3 zile dela primirea notificării, chemând pe 

creditor înaintea tribunalului. 
In caz de opoziţiune se va fixă termen de judecată 

cel mult în opt zile dela înregistrarea ei (a opozitiunii). 

Sentința dată asupra opoziţiunii este supusă apelului 

în termen de opt zile dela comunicare. 
Dacă debitorul sau terţul, care a procurat gajul, nu sunt 

domiciliaţi în circumscripţiunea tribunalului şi n'au făcut 

alegere de domiciliu în această circumscripţiune, toaie no- 

tificările — exceptându-se notificarea ordonanţei preziden- 
țiale de autorizarea vânzării, care se comunică potrivit 

normelor procedurii civile la domiciliul părţii — se vor 
face prin afişarea lor în sala de audienţă a tribunalului şi 

prin publicarea în Monitorul Oficial sau în foaia anunţu- 

rilor judecătoreşti din acea localitate. 

Ordonanţa neatacată cu opoziţia, precum şi sentința 

pronunţată în caz de opoziţie sunt executorii, chiar dacă s'ar 

fi făcut apel şi fără a aşteptă expirarea termenului de apel. 

374. Indatoririle creditorului gagist. — Creditorul g 

gist. este, îndatorat: i 
Să tacă actele necesare pentru conservarea obiec- 

telor mite în gaj, iar cheltuelile ocazionate vor Îi în 

sarcina debitorului (art. 481 c. com.); cc 
27 S Să nu întrebuințeze. în _propriul său folos Incrurile 

primite_în gaj. | 
Dacă creditorul abuzează de amanet, debitorul poate cere 

ca obiectele să fie puse sub sechestru (art. 1693). 

Dacă s'a dat în gaj o creanţă. care produce procente, 

creditorul va încasa procentele, însă le va ţine în seamă 

asupra procentelor ce ar fi datorate lui de către debitor. 

Dacă datoria, pentru a cărei siguranţă sa dat amanet o 

creanţă, nu produce dobinzi, atunci dobinzile creanţei ama- 

netate se ţin în seamă asupra capitalului datoriei (art. 1692). 

Când creanţa, dată în amanet, a ajuns la scadenţă, cre- 

ditorul este dator a o urmări şi încasa; iar după ce va
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reţine suma ce i se cuvine cu toate accesoriile şi cheltuelile 
ocazionate, restul îl va da debitorului (art. 481 c. corn, ). 

3. Să restitue obiectele date în gaj, dacă datoria este 
achitată în întregime: capital şi toate accesoriile. 

575. Legi speciale. — Dispoziţiunile codului de comerț 
'în materie de gaj nu se aplică acolo unde norme prevăzute 
în legi speciale, hotărăsc altfel, cum sunt: legea magazi- 
nelor generale, legea băncii agricole, legea pentru organi- 
zarea cooperaţiei, legea societăţii naţionale de credit indus- 
trial, etc.



CAPITOLUL VII 

Contractul de asigurare. 

$ 80. Noţiuni generale. 

576. Definițiune. — Art. 442 din codul de comerţ dă 

următoarea definiţiune: „Asigurarea este un contract, prin 

care asigurătorul se obligă ca, drept o primă, să ă” despe gu- 

_bească pe asigurat de "pierderile. sau, "daunele ce „acesta ar_ 

_încercă din oarecare “întâmplări . tortuite ori “de forță majoră, 

sau a plăti o sumă de bani “după, durata sau oarecare. întâm- 

_plări, ce ar avea loc în n viaţa uneia sau mai multor persoane”. 

Din chiar “această definiţiune se “vede că asigurările 

sunt de două feluri: 

1” Asigurări în contra daunelor, atunci când în schimbul 

unei prime asigurătorul se obligă să despăgubească pe, asi- 

gurat de pierderile sau daunele ce acesta ar încerca din oare- 

cari întâmplări. fortuite ori de forţă majoră (asigurări în 

contra incendiului, asigurări în contra grindinei, asigurări 

în contra exploziunilor, etc.). 

2, Asigurări. asupra vieţii, atunci când în schimbul 

unei prime asigurătorul se obligă să plătească o sumă de 

Dani după durata vieţii sau după oarecare întâmplări, ce 

ar aveă loc în viața uneia sau mai multor persoane (asi- 
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gurare pentru caz de moarte, asigurare pentru caz de căsă- 
iorie, etc.). 

Sunt unele reguli aplicabile ambelor feluri de asigu- 
rări; sunt altele aplicabile numai asigurărilor în contra 
daunelor sau numai asigurărilor asupra vieţii. In rubrica 
de faţă ne vom ocupa de normele comune. 

Despre asigurările maritime nu ne vom ocupă, ele făcând 
parte din dreptul maritim. 

Normele, ce vom examină, se aplică şi asigurărilor mu- 
tuale, întrucât acestea nu sunt incompatibile cu natura lor 
specială. 

Desrre asigurări, ca fastă obiectivă de comerţ, ne-am 
ocupat la timp (a se vedea supra n. 41). 

377. Elementele esențiale. — Pentru a avea un contract 
de asigurare trebue ca o întreprindere să ia asupra sa un 
risc în schimbul plăţii unei prime. Deci elementele esen- 
țiale oricărui contract de asigurare sunt: 

- je O întreprindere de asigurări ; 
2 Un risc. 
3 O primă. 

  

378. Existența unei întreprinderi. — Contractul de asi- 
gurare îşi trage obârşia din prinsorile ce se făceau asupra 
transporturilor pe mare. 

In marile porturi, în timpul Evului Mediu, erau per- 
soane, cari făceau un adevărat joc de noroc, luând asupra 
lor riscurile transporturilor pe mare. Ceeace primea cel 
care asigură, era în disprovorţie cu riscul de care trebuia 
să răspundă şi numai hazardul decideă. Riscul nu eră mare 
numai pentru acela care asigură, riscul eră şi pentru asi- 
gurat, pentru că asigurătorul jucând la noroc putea să 
devie insolvabil şi să nu fie în stare să achite despăgubirile. 

Cu vremea, persoanele cari se ocupâu cu aceste ope- 
raţiuni, se întruneau în Italia în anumite locuri: la bursă sau 
in cafenele, unde culegeau informaţiuni asupra sinistrelor,
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asupra calității vaselor ce transportau mărturile, asupra 

onestităţii armatorilor şi a căpitanilor, etc. 

Asigurătorii au încetat de a îi jucători la noroc; ei 

încep să desfăşoare o activitate metodică, proporţionând 

primele cu sinistrele. De la asigurări izolate s'a ajuns ia 

consorţii de asigurători; la întreprinderi de asigurări. 

Cu vremea sa ajuns ca asigurarea să implice necesi- 

tata unei întreprinderi, adică a unui organism economic, 

care să aibă drept obiect de activitate asigurarea. Plata 

sumei convenite în caz de sinistru a devenit cu atât mai 

sigură pentru sinistrat, cu cât întreprinderea :este mai 

mare, cu cât numărul asiguraţilor este mai mare, cu cât 

primele ce se adună sunt mai numeroase, cu cât numărul 

persoanelor supuse aceluiaș risc este mai însemnat, cu 

cât observaţiunile asupra riscurilor au fost mai întemeiate, 

prin calculul de probabilitate. Astăzi, datorită experien- 

ţelor şi datorită massei mari de asiguraţi, ce are între- 

prinderea, se poate îixă primele de încasat de aşa fel 

încât ele să ofere cea mai mare probabilitate, şi vor ajunge 

la plata sumelor asigurate, rămânând şi un câştig pen- 

tru asigurător. | 

Intreprinderile de asigurări se exercită sau sub formă 

de societăţi comerciale — de obiceiu societăţi anonime — 

sau sub formă de societăţi mutuale. 

Societatea de asigurare mutuală are de scop înlătu- 

rarea câştigului prin suportarea daunelor de către chiar cei 

expuşi sinistrelor prin întovărăşirea lor. După cum am mai 

arătat (vezi supra n. ) la societatea de asigurare mutuală 

calitatea de asociat se confundă cu calitatea de asigurat. 

Societatea de asigurare mutuală prezintă insă pericolul de 

a nu putea plăti despăgubirile atunci -când numărul aso- 

ciaţilor este prea mic faţă de riscurile asumate. De aceea 

nu putem decât să dorim ca la modificarea codului de 

comerţ, luând exemplul legiuirilor germanice, să intro- 

ducem o reglementare mai amănunţită a asigurărilor mu-
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tuale, întrucât codul nostru actual se dezinteresează a- 
_proape complect de acest gen de asigurări. 

379. Existența unui risc. — Art. 1635 c. civ. aşează 
contractul de asigurare printre contractele aleatorii, ale 
căror „efecte în privinţa beneficiilor şi a pierderilor pentru 
toate părţile sau pentru una sau mai multe din ele, depind 
de un eveniment necert. Asigurătorul ia asupră-şi eveni- 
mente, la cari sunt expuse viaţa sau bunurile cuiva şi a 
căror întâmplare este nesigură. Aceste evenimente nesigure, 
constituesc riscurile cari nu depind de bunul plac al asigu- 
ratului. Un bun tată de familie asigură pe fiica lui că va 
primi o sumă de bani când se va căsători. Este un eveni- 
ment incert şi societatea are un risc, neputându-se şti 
dacă şi când va avea loc căsătoria. Hsigurătorul obli- 
gându-se la plata unei sume, în caz că evenimentul se va 
întâmpla, calculează numai cu probabilitate primele ce înca- 
sează, pentruca din acele prime să poată plăti despăgu- 
birile şi să rezulte pentru el un beneficiu. 

Imi asigur recolta depe moşia mea în contra grindinii. 
Riscul constă dintr'un eveniment, care nu depinde de voinţa 
vreuneia din părţi. Vom vedea, când vom examină con- 
tractul de asigurare pe viaţă, discuţiunile ce s'au făcut în: 

„privinţa unora dintre aceste asigurări, dacă ele au un risc 
şi deci dacă ele sunt sau nu valabile. 

530 Plata unei prime. — Bsigurarea este un con- 
tract cu titlu oneros. Asigurătorul se obligă să plătească 
o anumită sumă în schimbul unei prime, ce trebue plătită 
de către asigurat. Din totalitatea primelor se formează o 
massă, care serveşte la despăgubirea asiguraţilor, iar când 
vom vorbi de asigurarea pe viaţă, vom vedeă cum din an 
în an asigurarea deşi devine mai apăsătoare pentru socie- 
iate, pentru că se apropie termenul de plată, totuşi prima 
ce se plăteşte anual rămâne invariabilă. Vom vedea cum.
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din primele ce se adună în fiecare an dela toţi asiguraţii, 

se formează o rezervă pentru anii următori. Chezăşia unei 

asigurări o formează tocmai massa cât mai mare de prime 

adunate, o formează “numărul cât mai mare de asiguraţi 

supuşi. unui aceluiaş. fel de sinistru. Cu cât vor fi mai 
mulţi asiguraţi contra grindinei, cu atât chezăşia va fi 

mai mare pentru asiguraţi, că vor fi despăgubiţi. Cu cât 
vor fi asiguraţi mai mulţi, cu atât societatea va putea 

aplică calculul probabilităților; va puteă să proporţioneze 

primele riscurilor; să facă condițiuni mai avantagioase 

asiguraţilor. i 

Ș31. Caracterele juridice. — Din cele arătate mai sus 

reese că contractul de asigurare este: aleatoriu, unic (deşi 

prima poate îi plătibilă semestrial, anual, etc.) şi cu 

execuţie continuată, întrucât asigurătorul este obligat nu 
numai să plătească despăgubiri în caz de sinistru sau 

în caz de întâmplări anume, dar mai mult, asigurătorul 

este îndatorat ca tot timpul asigurării să exercite între- 
prinderea astiel ca să ofere siguranţă că va îi în stare 

să achite sumele asigurate. Dacă asigurătorul intră în lichi- 
dare sau în genere încetează de a mai contractă noui asi- 

gurări, asiguratul poate cere cauţiune sau rezilierea con- 

tractului (art. 458). 
Contractul de asigurare fiind de o execuţie continuată —— 

asiguratul răspunzând zi de zi pentru riscurile luate asu- 
pră-şi — rezultă că rezilierile lui nu au efect retroactiv, 

ci numai _pentru viitor. Reziliindu-se contractul de asi- 

gurare, asiguratul nu are dreptul la restituirea primelor 
plătite, deoarece. pentru acele prime asiguratul a avut ris- 

curile de a plăti; asigurătorul a trebuit tot timpul, cât 
nu s'a cerut rezilierea, să aibă sumele necesare pentru 

"eventualitatea întâmplării evenimentelor necerte, în vederea 

cărora se stipulase asigurarea
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382. Forma contractului. Polița de asigurare. — Potrivit 

art. 445 c. com. contractul de asigurare trebue făcut prin 

act scris. Actul scris nu este însă cerut de cât ca instru- 

“ment probatoriu. Contractul de asigurare este pertect din 

“inoment ce părţile au căzut de acord ; pentru dovedirea 

contractului este nevoe insă de act scris, care poate fi înlo- 

cuit cu alte probe, însă numai în limitele art. 55 c. com. 

Obişnuit cel ce se asigură, face o propunere scrisă. 

Dacă societatea de asigurare acceptă, se semnează polifa de 

asigurare, care nu e altceva decât actul scris probator al 

contractului. | 

Poliţa de asigurare trebue să cuprindă: 

1. Persoana care contractează asigurarea; domiciliul 
sau reşedinţa acestuia; 

2. Persoana asigurătorului; domiciliul sau reşedinţa 

acestuia; 

3. Obiectele ce se asigură; 

4. Suma asigurată; 

5. Prima, ce trebue să plătească asiguratul; 

6. Riscurile, ce asigurătorul ia asupră-şi şi timpul 
decând riscurile încep şi când sfârșesc. 

383. Polițe generale (de abonament, deschise,  flo- 
tante). —- Se poate să avem şi polițe de asigurare prin 
cari asigurătorul să-şi ia asupră-şi riscurile referitoare nu 
la anume lucruri individualizate, ci la o cantitate generică 
şi schimbătoare 'de bunuri, cum sunt: toate mărfurile din 
depozitele unei fabrici; toate bunurile dintr'o expoziţiune. 

La aceste poliţe asigurătorul stipulează anume măsuri, 
pentru a se pune la adăpost de reaua credinţă a asiguratului, 
care uşor ar trece în sarcina asiguratorului daune, ce nu le-a : 
încercat. Aşa, dacă s'a asigurat mărfuri până la o valoare 
de lei 1.000.000, în caz de sinistru, chiar dacă asiguratul 
nu ar îi avut mărturi decât de 100.000, el ar fi tentat 
să declare că existau mărfuri pentru suma maximă. De 
aci nevoia de registre speciale, de controluri, etc.
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384. Reasigurare. — Societăţile de asigurare pentru 

unele sau parte din riscurile ce iau asupra lor, contrac- 
tează reasigurări la alte societăţi. Obişnuit reasigurarea 

nu se contractează pentru fiecare risc, ci se fac reasigurări 
generale, adică asigurătorul trece toate sau o parte din 

riscuri asupra altui asigurător, numit reasigurător. Și iarâş 

obişnuit reasigurătorul nu ia asuptă-şi plata întregei sume 

asigurate, ci lasă un procent pe seama asiguratului, pentrucă 
"numai astfei reasigurătorul are siguranță că asiguratul 

alege clientela cu prudenţă şi veghează ca asiguraţii să nu 
determine prin faptele lor agravarea riscurilor (bunăoară 

înlesneşte incendiile). 
Contractul de asigurare este independent de cel de 

reasigurăre. Nulitatea unuia nu atrage nulitatea celuilalt; 
lim deăsemenea reasigurătorul nu are raporturi juridice cu 
asiguratul. Liber este însă asigurătorul să stipuleze că se 
obligă să plătească direct asiguratului; în acest caz avem 

o stipulaţiune în favoarea terţului, întrucât prin contractul 

dintre asigurător şi. reasigurător se stabileşte un drept pen- 

tru un al treilea, ce nu a luat parte la contract. 

In lipsa unei stipulațiuni în favoarea asiguratului, 
reasiguratul nu este: obligat de cât față de asigurător. 

Dacă deci asigurătorul a fost declarat în faliment, asupra 

sumei plătite de reasigurător, nu are drept numai asigu- 

ratul, pentru care s'a contractat reasigurarea, ci toţi cre- 

ditorii vin în concurență, inclusiv şi asiguratul. 

$ 81. Asigurarea în contra daunelor. 
rr ePaer  crrat     

  

385. Caracterul propriu al acestti asigurări. —— Hsi- 

gurarea în contra daunelor este un contract de despăgu- 

„pire.. Aceasta însemnează că cel ce asigură anume bunuri, 

nu are în caz de “sinistru | drept decât la repararea. daunei 

încercate şi nimic mai mult. Din sinistru nu se poate trage 

câştiguri. Suma prevăzută în poliţa de asigurarare este
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un maximum obligator pentru asigurător, dar la această 
sumă asiguratul nu are dreptul decât dacă în momentul si- 
nistrului el a încercat o daună egală cu maximum asigurat. 

589. Cine poate asigură. — Asigurarea în contra dau- 
nelor poate fi contractată numai de cei cari au interes ma- 
terial ca lucrurile asigurate să fie conservate, adică aceia, 
cari ar fi păgubiţi băneşte în caz de distrugere sau de- 
teriorare. 

Interesul trebue să fie astfel, încât în caz de sinistru 
cel asigurat să fie lovit direct în patrimoniul său. Dacă 
O persoană prin sinistru ar îi lovit indirect „cum ar fi 
un creditor chirografor, el „Mu “poate să contracteze o. asi- 
gurare pe seama sa pentru bunul aparţinând debitorului său, 
Când se întâmplă un sinistru şi piere un lucru al debitorului, 
creditorii sunt vătămaţi, dar indirect. Dinpotrivă, dacă piere 
un bun aflat în amanet, sau supus unei ipoteci sau privi- 
legiu, dauna creditorului privilegiat este directă; deci el 
poate să asigure acel bun. In acest sens avem art. 448 c, 
Com.: „Ăsigurarea se poate face nu numai de proprietar, 
dar şi de creditorul care are un privilegiu sau o ipotecă 
aspura lucrului, şi în general de oricine are un interes 
învederat şi legitim sau vreo răspundere pentru conservarea 
lucrului”, 

587. Pentru cine se poate asigură. — In lipsă de sti- 
pulaţiune, asigurarea es. socotită încheiată pe seama celui 
ce o face (art. 446). Dar cel ce face asigurarea, poate să 
o stipuleze nu pentru sine, ci fie ca un pegotiorum gestor, 
fie ca un reprezentant al altei persoane; fie ca un comistionar 
(în nume propriu dar pentru contul altuia); fie ca stipulator 
în favoarea celui ce se cuvine (asigurarea cu poliţă gene- 
rală a tuturor bunurilor aflate într'o expoziţie este fă- cultă in beneficiul celor ce vor aduce mărfuri în expoziţie).
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588. Ce bunuri se pot asigură. — Orice bun, care 
poate îi lovit de un eveniment fortuit sau de forță majoră 

şi distrus sau deteriorat, poate face obiectul unui contract 
de asigurare. 

Asigurarea se poate face asupra unui lucru în între- 

gimea lui, dar şi asupra unei oarecare părți a lucrului; 

cum de asemenea asupra mai multor lucruri deodată sau 
deosebite, ori în fine asupra unei universităţi de lucruri. 

Nu numai bunurile prezente se pot asigura. Asigu- 
rarea poate să poarte şi asupra unor bunuri viitoare, care 

să existe însă la data sinistrului. 

Câştigurile sperate — deci neexistente în momentul sinis- 
trului — şi Î fructele neculese nu pot fi asigurate. Se exceptează: 

a) asigurarea Tucrurilor, ce se transportă, poate cuprinde şi pro- 

fitul sperat, adică nu numai valoarea lucrurilor în momentul 

sinistrului, ci şi plusul până la valoarea mai mare ce ar îi 

avut lucrurile dacă ar îi ajuns la locul de destinaţiune (ari. 

411); b) în caz de asigurarea recoltelor sau a fructelor 
pământului, despăgubirea datorită de asigurător se calculează, 
nu după valoarea recoltelor din momentul sinistrului, ci 

după valoarea, ce ar fi avut recoltele. dacă ele ajungeau la 
maturitate şi se culegeau (art. 470). 

589. Asigurare parțial. — „Dacă asigurarea contra 
daunelor nu acoperă decât o parte din valoarea lucrului 

asigurat, asiguratul suferă o parte proporţională din daunele 

şi pierderile încercate” (art. 450). Aşa, dacă proprietarul 

unei case, care valorează 6.000.000 lei, contractează o asi- 

 gurare numai pentru lei 3.000.000, însemnează că el este 
i propriul său asigurător pentru jumătatea rămasă neacope- 

„rită prin contractul încheiat. In această ipoteză, dacă imo- 

“bilul suferă o daună de 2.000.000 printr'un incendiu, so- 

' cietatea de asigurare nu va plăti decât 1.000.000 lei, jumă- 

tate din daună privind pe proprietar.
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399. Îndatoririle asiguratului la încheierea contractu- 
lui.1) Codul de comerţ prevede anume îndatoriri pentru 
asigurat în momentul încheierii contractului. In afară de 
cele cuprinse în cod, poliţele de asigurare mai adaogă şi 
altele sub sancţiunea pierderii dreptului la despăgubiri. 
Noi ne ocupăm de îndatoririle, ce decurg din principiile de 
bază ale contractului de asigurare şi cari sunt arătate în 
diferitele articole ale codului comercial. 

Două_ principii stau la baza contractului de asigurare 
în contra daunelor: a) principiul că această asigurare trebue 
să aibă drept scop numai repararea unei daune şi d) prin- 
cipiul că prima, ce se obligă să plătească asiguratul, trebue 
să fie proporţională cu riscul, luat asupră-şi de către asi- 
gurător. | - | 

A. Din principiul că asigurarea în contra daunelor 
este un contract de despăgubire rezultă: 

--1. Lucrurile asigurate pentru întreaga lor valoare nu 
pot fi din nou asigurate pentru acelaş timp şi pentru a- 
celeaşi riscuri (art. 451). 

Dacă aceleaşi lucruri sar putea asigura pentru întreaga 
valoare la mai multe societăţi de asigurare, şi toate con- 
tractele ar îi valabile, asigurarea nu ar mai îi un contract 

: de despăgubire, iar asiguratul ar îi tentat să facă tot 
“posibilul ca sinistrul să aibă loc. 

Prin urmare asiguratul este îndatorat să Hu -asigure -un 
bun ce. a. mai fost asigurat pentru intreaga-lui. valoare -— 
evident pentru acelaş timp şi pentru aceleaşi riscuri (con- 
iractarea este valabilă dacă prima asigurare era numai 
în contra incendiului, iar a doua în contra cutremurilor sau 
în contra riscurilor de răsboi ). 

Interzicerea unei a doua asigurări încetează, atunci 
când nu există pericolul ca asiguratul să incaseze de două 

  

]) A se vedea Tratatul elementar al Prof. Navarrini, |, No. 365, a cărui metodă am adoptat-o.
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ori despăgubiri. Aşa, codul de comerţ ne spune în art. 451, 

că a doua asigurare este valabilă: 

d Dacă a doua asigurare este subordonată nulității 
primei asigurări; 

b) -Dacă a doua asigurare este subordonată insolva- 
bilităţii totale sau parţiale a primului asigurat; 

€) Dacă drepturile rezultând din prima asigurare s'au 
cedat celui de al doilea asigurător, sau dacă sa renunțat 
la primul asigurător. 

Dacă prin cel dinţâi contract nu s'a acoperit întreaga 

valoare a lucrurilor asigurate, asigurătorii posteriori răs- 

pund de restul vatorii după ordinea datei contractelor; iar 

dacă ele sunt contractate în aceeaş zi, se consideră făcute 

în acelaş timp şi sunt valabile până la concurenţa valorii 

intregi, în proporţiune cu suma asigurată de fiecare asigu- 

rălor (art, 452). 

Poliţele de asigurare prevăd de obiceiu clauza de 
pierdere. a dreptului la despăgubiri, dacă asiguratul nu a 
arătaţ că bunurile. au_mai fost asigurate, indiferent de 

valoarea asigurată prin contractul anterior. 
2. Psiguratul este dator să nu declare bunurile de o 

valoare mai mare decât cea reală (art. 453). Dacă el neso- 

cotește această îndatorire, distingem: 

a) Asiguratul a declarat o valoare mai mare, fiind 

vinovat de dol sau fraudă. In acest caz asigurătorul de bună 
credință are dreptul la primă; dar asiguratul în caz de 

sinistru nu se poate prevală de contractul de asigurare nici 

pentru dauna încercată. 

b) Asiguratul nu a fost de rea credință când a făcut 

declaraţiunea („nu a fost dol nici fraudă din partea lui”). 
In acest caz asigurarea este valabilă insă numai până. la 

concurenţa valorii reale a bunurilor asigurate. Intrucât prima 

de asigurare s'a calculat după valoarea declarată, buna cre- 

dinţă are drept efect, că asiguratul nu este ţinut să plătească 

decât prima calculată la adevărata valoare a lucrurilor, însă 

asiguratul este ţinut să desdăuneze pe asigurător plătind
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o despăgubire egală cu jumătate din primă, fără ca des- 
dăunarea să întreacă de 1/%0 din suma asigurată. 

B. Din principiul că prima de asigurare se calculează 
după riscul luat de asigurător asupră-şi rezultă: 

1. Asiguratul trebue să. declare toate faptele şi împre- 
jurările cunoscute lui şi cari ar putea să aibă vre-o influenţă 
asupra riscurilor şi cari dacă le-ar cunoaşte asigurătorul, ar 
determina să nu încheie contractul Sau să-l încheie în alte 
condițiuni (art. 454). Declaraţiunile falşe sau reticenţele de 
asemenea importanţă atrag nulitatea contractului. Aşa, dacă 
într'un imobil se găseşte şi un depozit de materii inflamabile 
şi asiguratul nu-l declară, asigurarea este nulă, deoarece 
asigurătorul nu a fost în situaţiunea de a calculă prima pro- 
porţional cu riscul. 

Declaraţiile falşe şi reticențele atrag nulitatea contrac- 
tului, chiar dacă în caz de sinistru împrejurările falş ară- 
tate sau ascunse nu au avut influență asupra sinistrului. 
(În exemplul dat, materiile inflamabile nu s'au aprins). 

Dacă asiguratul a fost de rea credinţă, asigurătorul, 
deşi nu plătește despăgubiri, are dreptul la prima de asi- 
gurare stipulată în poliţă. 

2. Asigurarea este nulă dacă asiguratul (deasemenea 
dacă asigurătorul) cunoştea la încheierea contractului că lu- 
crurile asigurate -nu mai erau supuse riscurilor (exemplu: 
lucrurile asigurate pentru un transport, care se şi efectuase) 
sau că dauna se şi produsese. Dacă asiguratul cunoştea că s'a 
produs dauna, asigurătorul are dreptul să ceară a i se 
plăti prima, întrucât el a contat pe acea primă în calculele 
întreprinderii sale. In schimb, dacă numai asigurătorul cu- 
noştea lipsa sau încetarea riscurilor, asiguratul nu e dator 
să plătească prima. | : 

391  Indatosirile asixuratului în cursul contractului. - - 
In timpul contractului asiguratul este dator: 

Î. Să plătească prima de asigurare la scadenţele con- 
venite.
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Dacă nu sa stipulat contrariu, prima este cherabilă, 
adică asigurătorul trebue să: o ceară la domiciliul asiguratului. 

Poliţele de asigurare obişnuesc să prevadă portabilitatea 
primei. sub severe sancţiuni, între cari cităm suspendarea e- 

sinistrul are loc în cursul suspendării, asigurator nu plă- 

teşte despăgubiri. 
Portabilitatea primei de asigurare nu trebue să fie 

contrazisă de o practică contrarie, care ar putea să inducă în 
eroare pe asigurat. Aşa, dacă există clauza în poliţa de asi- 

gurare că prima se va plăti la cassa societăţii asigurătoare, 
însă contrar clauzei societatea trimite încasatorul la domi- 

ciliul asiguratului încasând numai astfel primele exigibile, 
ea nu mai poate pe viitor să se prevaleze de portabilitatea 

primei, căci protestatio contra actum non valet. Intr'adevăr a- 

siguratul ştiind uzul societăţii de a trimite încasatorul, îl 

aşteaptă la domiciliu, şi sinistrul întâmplat intre timp» 

adică după exigibilitatea primei, dar mai inainte de sosirea 

agentului încasator, 'cade în sarcina asigurătorului. 1) Prin 

practica asigurătorului plata redevine cherabilă. 

2. Asiguratul nu trebue prin faptul său să transtorme 

riscurile sau să le mărească piin schimbarea unei circumstaaţe 

esenţiale, astfel încât, dacă noua stare de lucruri ar îi existat 

în momentul încheierii contractului, asigurătorul nu şi-ar îi 

dat consimţimântul, sau nu ar fi consimţit la asigurare în 

aceleaşi condițiuni (art. 457). De exemplu: X asigură casa 

sa contra pagubelor provenite din incendii şi după încheierea 

contractului instalează în casă un depozit de benzină. Prin 

fapta asiguratului riscul incendiului s'a mării şi dacă la 

data încheierii contractului ar fi existat această situație de 

fapt şi asigurătorul ar fi cunoscut-o, el sau mar fi con- 

tractat, sau ar fi contractat stipulând o primă mai mare. 

O atare schimbare a riscurilor liberează pe asigurător de 

obligaţia de a plăti despăgubiri în caz de sinistru, chiar 

1) Vezi Vivante, an. 1915; Navarrini, No. 365 bis.
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dacă la data sinistrului mărirea riscului nu mai era (se 
desființase depozitul de benzină). Numai cunoaşterea din 
partea asigurătorului a schimbării riscurilor şi continuarea 
totuşi a contractului, face ca în caz de sinistru contractul 
de asigurare să-şi producă toate otectele. | 

3. In caz de poliţe de asigurări generale (flotante, de a- 
bonament) asiguraţii îşi iau diferite obligaţiuni: să treacă 
întrun registru, vizat de un reprezentant al asigurătorului, 
obiectele ce treptat, treptat cad sub asigurare; să înştiinţeze 
întrun anume timp pe asigurător de situaţia bunurilor asi- 
gurate, etc. 

392,  Indatoririle asiguratului când se întâmplă si- 
mistrul. 1) — Prima lui datorie este de a face tot ceeace îi 
stă in putinţă spre a evita paguba şi dacă nu poate să o în- 
lăture, el este îndatorat să facă tot posibilul, pentru ca acea 
pagubă să îie cât mai mică, — este ideea, că asiguratul 
trebue să se comporte faţă de lucru, întocmai ca şi când m'ar 
ti existat asigurarea, ca şi când el ar trebui să sufere paguba, 
iar nu societatea asigurătoare. Evident, pentru a înlătură pa- 
guba sau a o face cât mai mică, asiguratul va face de multe 
ori cheltueli, şi legea prevede că cheltuelile făcute în acest 
scop vor privi societatea şi asiguratul are dreptul ca pe lângă 
repararea pagubelor, să pretindă dela societate restituirea 
sumelor ce le-a cheltuit, pentru a înlătura dauna sau peutru 
ca ea să fie cât mai mică. Şi această pretenţiune, de ai se 
restitui cheltuelile făcute, trebue respectată de către asigu- 
Tător, chiar atunci când asiguratul nu a reuşit să înlăture 
sau să micşoreze dauna. Asigurătorul nu poate respinge ce- 
rerea asiguratului, de a-i restitui cheltuelile făcute, decât când 
va dovedi că acele cheltueli au fost făcute fără chibzuinţă 
(art. 461). 

Dacă asigurarea s'a tăcut pentru întreaga valoare a 
lucrurilor, toate cheltuelile făcute de asigurat, pentru a în- 

  

1) A se vedea Tratatul elementar al Prof. Navarrini, |, n. 365, a carui metode am adăptat-o,
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lătura sau a micşora dauna, cad în sarcina societăţii de a- 

sigurare; dar dacă lucrul valorează 2 milioane şi nu s'a 

asigurat decât 1 milion, adică jumătate din valoare, întrucât 

asiguratul este. propriul său asigurător pentru jumătate din. 

valoare, tot astfel el trebue să suporte jumătate din cheltueli, 

iar societatea asigurătoare cealaltă jumătate. 

2) A doua îndatorire a asiguratului este a anunţa so- 

cietatea, a_noţiica societăţii sinistrul întâmplat şi legea 

(ari. 461) prevede un termen înlăuntrul căruia să facă această 

notificare, termen de 3 zile de când s'a întâmplat sinistrul 

sau de când asiguratul a avut cunoştinţă de sinistrul în- 

tâmplat. Legea a fixat un termen scurt, pentru ca asigură- 

torul fiind pus în cunoştinţă de sinistru, să poată verifica 

imediat împrejurările în cari sa produs şi cuantumul pa- 

gubei, căci dacă asigurătorul ar afla târziu de sinistru, 

ar fi de multeori în imposibilitate de a cerceta împrejurările, 

în cari sinistrul a avut loc, de a cerceta care era dauna reală 

şi dacă nu cumva asiguratul a contribuit, după sinistru, ca 

dauna să fie mai mare. Sancţiunea nedenunţării în termen de 

3 zile, nu este arătată în lege, dar din principiile generale, 

rezultă, că, dacă asiguratul nu anunţă în. termen de 3 zile, 

el este răspunzător de daunele, ce s'ar putea proba că în- 

târzierea le-a pricinuit asigurătorului. Asigurătorii nu se 

mulțumesc cu această sancțiune şi prevăd în poliţele de asi- 

gurare, că nedenunțarea în termenul fixat de 3 zile, atrage 

. decăderea asiguratului din dreptul ce-i conferea contractul 

de a primi repararea prejudiciului cauzat de sinistru. 

După ce am văzut îndatoririle asiguratului în cele trei 

ipostaze: la încheierea contractului, dela încheiere până la 

sinistru şi în fine în caz de sinistru, să vedem acum ce în- 

datoriri are asigurătorul. 

393. Obligafiunea asigurătorului. — Indatorirea asigu- 

rătorului este sau de a plăti în caz de sinistru asiguratului 

dauna pricinuită, sau să refacă el obiectul dăunat, prin si- 

nistru (exemplu: în caz de incendii asigurătorul poate să
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refacă imobilul pe cheltuiala lui). Asigurătorul are alegerea: 
ori să desdăuneze în numerar pe asigurat, sau el însuş, 
pe cheltuiala lui, să repare obiectul ori să reconstruiască 
obiectul deteriorat sau distrus printr'un sinistru. Dacă des- 
dăunează în numerar, asigurătorul va plăti asiguratului, 
după cum ştim, dat fiind că este vorba de o despăgubire, 
dauna reală încercată de către asigurat. Despăgubirea dato- 
rată de către asigurător se determină după valoarea ce aveau 
lucrurile asigurate în timpul sinistrului, iar nu după valoarea 
din momentul contractării sau după valoarea declarată de 
asigurat în polițe de asigurare. 

Dovada existenţii lucrurilor şi a valorii lor. în momențul 
sinistrului încumbă asiguratului. Această dovadă se face prin 
toate mijloacele de probaţiune. 

Codul de comerţ în art. 460 face ipoteza, că la încheierea 
contractului de asigurare părţile contractante au evaluat 
bunurile asigurate prin experţi aleşi de dânsele —— deci nu 
e vorba de o preţuire făcută numai de asigurat şi trecută în 
poliţă. In acest caz asiguratul, în caz de sinistru, nu are 
de făcut dovada valorii bunurilor. Valoarea a fost acceptată 
de asigurător şi acesta nu poate să atace evaluarea decât 
pentru fraudă, simulaţiune sau falşiticare. 1) Desigur că asi- 
gurătorul mai poate proba, că posterior contractării bunu- 
rile asigurate au pierdut din valoare din împrejurări ce nu 
privesc riscurile asumate (exemplu: asiguratul a dărâmat 
mai înainte de sinistru o parte din clădirite asigurate). 

394. De ce anume daune răspunde asizurătorul. — 
In sarcina asigurătorului cad toate pierderile şi siricăciu- 
nile, ce se întâmplă lucrurilor asigurate din cazurile for- 
tuite sau de îiorță majoră, peniru cari şi-a luat răspun- 
derea. Aceste cazuri fortuite sau de forță majoră (incendiu, 

  

, 1) Vivaute, Il codice d: commercio commentato, vol. VII, No. 283 susține ca Estimarea bunurilor asigurate poaie fi atacata nu numai în cele trei cazuri prevăzute de lege, ci oricând asiguratul ar cere o sumă mai mare de cât dauna real suferită. |
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exploziune, grindină, naufragiu, etc.), trebuesc să fie cauza 
generatoare a daunelor şi prin urmare asigurătorul nu 
răspunde de pagubele provenite din chiar viţiul nedenunţat 

al lucrului asigurat (dacă vițiul a fost declarat de asigurat, 

asigurătorul a luat asupră-şi despăgubirea şi în caz de 
pagubă pricinuită de viţiu), nici de pagubele cauzate prin 

faptul sau culpa asiguratului, a agenţilor, comisionarilor 

sau comitenţilor lui. 

Asigurătorul nu răspunde de pagubele produse de răs- 

boi sau de mişcări „populare, afară de convenţie contrară 

(art. 459). 

395, Subrocare personală in favca“ea asiguriitorului. — 

" Asigurătorul, care a plătit despăgubirea cuvenită, este sub- 
rogat „ope legis în drepturile, aşa cum le avea asiguratul 

(subrogare personală), în contra celor vinovaţi de sinistru 
(exemplu: în contra acelora, cari prin neglijenţă au prici- 

nuit incendiu). 
Subrogarea se produce din momentul, în care asigu- 

rătorul a plătit despăgubirea. De oarece subrogarea operează 
de drept, nu e nevoe de consimţimântul asiguratului sau de 

vreo formalitate pentru ca ea să se producă. 

Asiguratul, care prin actele sale liberează în tot sau 

în parte pe cei responsabili de sinistru, răspunde îaţă 

de asigurător vătămat în dreptul său de subrogare. 

In caz că bunul a fost asigurat numai în parte, 

asigurătorul — de bună seamă -— este subrogat proporţional 

cu suma plătită. Aşa, dacă dauna dintr'un incendiu este de 

lei 2.000.000 şi asigurătorul nu plăteşte decât lei 1.000.000, 

el nu este subrogat decât în jumătatea drepturilor apar- 

ținând asiguratului împotriva celor vinovaţi de incendiu 

(art. 462). 

393. Subrogarea reali a creditorilor privilegiați. -— 

Bunurile asigurate pot fi grevate de ipoteci sau privi- 

legii. In caz de sinistru, creditorii ipotecari şi cei privile-
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giaţi au dreptul la despăgubirea din asigurare până la 
concurența creanţelor lor şi după rangul fiecărei creanţe. 

Creditorul amanetar, căruia i se distruge amanetul, 
işi va execută privilegiul său asupra sumei, ce are de 
plătit asigurătorul; tot aşa cu creditorul ipotecar şi cu 

“toţi ceilalţi creditori cari au un drepi de preferinţă. Avem. 
in toate aceste cazuri o înlocuire a obiectului supus _ipo- 
tecii Sau privilegiului prin suma datorată de asigurător: 
avem o subrogare reală. In această privinţă. art. 1721 
din codul civil este foarte lămurit: 

„Când un imobil, recolte sau alte bunuri mobile vor 
îi asigurate în contra incendiului sau în contra oricărui 
alt caz fortuit, suma, ce se va datoră de către asigurător, 
va trebui, dacă nu va fi fost cheltuită în reparaţiunea obiec- 
tului asigurat, să fie afectată la plata creanţelor privile- 
giate şi ipotecare, după rangul fiecărei din ele”. 

„Asemenea se va urma şi cu orice despăgubire va îi 
datorită de către o atreia persoană, pentru pierderea totală 
sau deterioraţiunea obiectului însărcinat de un privilegiu 
sau ipotecă”. 

397.  Înstreinarea bunurilor asigurate. — Asigurătorul 
ia contractare ţine seama şi de persoana asiguratului, care 
poate influenţa sau nu riscurile, care poate în caz de sinistru 
să determine ca daunele să fie cât mai mici; deaceea tran- 
sferarea proprietăţii bunurilor asigurate nu produce _şi_tran- 
sferarea drepturilor și datoriilor, ce. decurg din contractul 
de asigurare, afară — bine înţeles — /de convenţiune 
contrarie. . 

Transferând proprietatea bunurilor asigurate, asigura- 
ful, în caz de sinistru, nu mai este păgubit, deci nu poate 
cere reparări de daune inexistente. Cel păgubit este noul 
proprietar, care însă, în lipsă de convenţiune contrarie, 
nu se poate prevala de contractul de asigurare încheiat 
de fostul proprietar (art. 463).
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398. Worme speciale. — Continuând cu asigurarea 

contra daunelor, vom arătă normele speciale prevăzute în 

codul de comerţ pentru următoarele feluri de asigurări: 
1) Asigurărite în contra insolvabilităţii debitorului; 2) Asi- 

gurările contra pagubelor provenite din incendii; 3) Asi- 
gurările contra riscurilor locative; 4) Asigurările recoltelor 

sau a fructelor pământului; 5) Asigurările lucrurilor, ce se 

transportă. 

Ceeace am arătat până acum au fost normele gene- 
rale în materia asigurării contra daunelor. Ceeace vom arătă 

în acest paragraf vor fi normele speciale pentru unele asi- 

gurări. 

399. Asigurarea în contra insolvabilităţii debitorului. — 

Vă spuneam că atunci când se asigură contra daunelor, cel 

care se asigură trebue să fie proprietar sau să aibă, cum 

spune legea, un interes legitim invederat, cum sunt cre- 

ditorii ipotecari sau amanetari asupra unui bun. Și cu 

această ocazie am arătat că creditorii chirografari nu pot 

să asigure bunurile debitorilor lor, pentru că dauna nu este 

imediată. Dacă creditorii chirografari nu pot să asigure 

anumite bunuri din patrimoniul debitorului lor, ei poi să 

asigure însă solvabilitatea debitorului. 

Legiuitorul prevăzând acest risc, care consistă din 

eventualitatea pagubei pricinuite de insolvabilitatea debi- 

torului la scadenţă, stabileşte (art. 464) că aşigurătorul 

chemat să despăgubească pe asigurat, poate opune acesiuia 

beneficiul discuţiunii, adică poate să spună asiguratului: 

îndreaptă-te mai întâi impotriva datornicului, urmăreşte-l 

"şi numai dacă nu te vei îndestula, vino la mine să-ţi plătesc. 

Pentruca asigurătorul să invoace cu succes beneficiul 

de discuţiune, trebue să se conformeze dispoziţiunilor art.
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1662 şi urm. din codul civil; să arate bunurile debito- 
rului, să avanseze cheltuelile de urmărire, etc. 

400. Asigurarea contra pagubelor provenite din in- 
cendiu. — Ştim că potrivit art. 459 c. com, asigurătorul nu 
răspunde de pierderile şi pagubele provenite din chiar 
viţiul lucrului asigurat şi nedenunţat, nici de acelea cauzate 
prin faptul sau culpa asiguratului, a agenţilor, comisiona- 
rilor sau comitenţilor săi. Ori de câte ori patronul are o 
culpă sau culpa este inmputabilă unei persoane de sub 
supravegherea lui, asigurătorul nu răspunde; acesta este 
principiul general. Ei bine, în caz de asigurare coatra in- 
cendiului, legiuitorul prevede că asigurătorul va plăti des- 
Păgubiri în toate cazurile, exceptându-se cazurile când asi- 
Quratului i Sar putea imputa personal '0 culpă gravă. 
Asigurătorul răspunde prin urmare în caz de culpă uşoară 
imputabilă asiguratului şi chiar pentru culpă gravă, impu- 
putabilă oamenilor de sub supravegherea asiguratului. Mai 
mult, asigurătorul răspunde şi de daunele derivând din viţiul 
propriu al clădirei asigurate, deşi viţiul nu a fost arătat, 
afară dacă nu se probează, că asiguratul avea cunoştinţă de 
acel vițiu în momentul încheierii contractului (art. 465). 

Să vedem ce daune acoperă asigurarea contra incen- 
diului. Asigurarea acoperă toate daunele provenite din în- 
cendiu cu începere dela jumătatea zilei, ce urmează datei 
poliţei de asigurare, dacă nu s'a convenit contrariu (art. 467). 
Dacă închei contractul de asigurare azi, societatea îşi ia 
riscurile asupra ei începând de mâine la 12 din zi. Iată 
prin urmare încă o derogare dela principiile generale, căci 
obișnuit asigurătorul ia asupră-şi riscurile din momentul 
când asigurarea este perfectă. 

Asigurătorul nu răspunde numai pentru daunele pro- 
venind propriu zis din imcendiu întâmplat la bunul asi- - 
gurat, ci şi: 

1) De stricăciunile şi pierderile provenite lucrurilor
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asigurate dela un. incendiu al unei case vecine sau din 
cauza mijloacelor întrebuințate pentru stingerea incendiului; 

2) De stricăciunile şi pierderile întâmplate din orice 
cauză, în timpul transportului lucrurilor asigurate, dacă 
transportarea s'a făcut de a le apără de incendiu ; 

3) De toate stricăciunile provenite din cauza dărimării 
construcţiunii asigurate, dacă dărimarea s'a făcut în scopul 
de a opri sau de a se împiedică incendiul; 

4) De toate stricăciunile provenite din trăsnet. diu 
explozii sau alte asemenea accidente, chiar dacă nu sar 
fi dat naştere la incendiu. 

Cum se determină paguba în caz de incendiu? Legiui- 
torul prevede o normă generală pentru toate asigurările 

contra daunelor: că asigurătorul trebue să despăgubească 
pe dăunat în întregime, dacă s'a asigurat toată valoarea; 
să despăgubească proporţional, dacă sa asigurat numai 

.0 varte din valoare. Să fie reparaţiunea exactă sau în pro- 

porţie directă cu paguba. Cineva nu poate să primească mai 
muli „decât dauna reală (art. 453). Şi legiuitorul mai pre- 
vede o dispoziţiune generală: că asiguratul nu poate să 

„ abandoneze asigurătorului bunul asigurat (se exceptează asi- 

gurările în contra riscurilor navigaţiunii) şi asigurătorul 

să-l despăgubească în intregime. Asiguratul are dreptul 
să primească suma de despăgubire, el păstrând lucrul şi 

despăgubirea trebue să însemneze o sumă de bani, care 

alăturată la valoarea bunurilor rămase, să îacă valoarea 

din momentul sinistrului (art. 460). Ținând seama de a- 

ceste principii, legiuitorul se ocupă de repararea pagubei. 
provenită dintr'un incendiu al unei clădiri şi decide, că 

daunele se determină prin comparaţiunea valorii ce o avea 
clădirea înainte de sinisiru cu aceea pe care o are după 

sinistru (art. 468). 

401. Asigurarea conira riscurilor locative. — Art. 

1435 c. civ. prevede că locatarul, răspunde de daunele prici- 

nuiie prin incendiul imobilului, afară numai dacă dove-
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deşte că dauna a fost pricinuită dintr'o cauză de îorţă 

majoră sau din cauza unui defect de construcţiune sau că 

focul a venit dela o casă vecină. 
Pentru a se pune la adăpost de această răspundere, 

locatarul poate să contracteze o asigurare, care să aibă 

drept scop despăgubirea proprietarului şi despăgubirea ve- 

cinilor, în cazul când focul va păgubi şi imobilele acestora. 

“In caz de asigurare pentru riscurile locative, sau în contra 

recursului vecinilor, societatea de asigurare răspunde numai 

de daunele materiale, cari sunt consecinţa imediată şi 

directă a .sinistrului. Ce însemnează că asigurătorul nu 

răspunde decât pentru daunele, cari sunt consecinţa directă 

şi imediată a sinistrului? Insemnează că asigurătorul va 

despăgubi numai pentru stricăciunile cauzate imobilului asi- 

gurat sau stricăciunile pricinuite bunurilor vecinilor imo- 

bilului asigurat. Dar dacă, de exemplu, casa va rămâne 

din cauza incendiului neînchiriată câtva timp, timp ne- 

cesar pentru reparaţii, daunele produse proprietarului din 

această cauză nu vor fi plătite de societate; ele vor fi 

suferite de către locatar, acesta neputându-se pune la a- 

dăpost decât de daunele materiale şi cari sunt consecinţa 

directă şi imediată a incendiului. Rămânerea casei nein- 

chiriată este o pagubă indirectă. 

409, Asigurarea recoltelor și a fructelor pământului. -— 

Am arătaţ că numai ceeace există în realitate, poate fi 

asigurat şi spuneam, că se face excepţiune pentru asi- 

gurârea recoltelor, la cari asigurătorul nu plăteşte dauna 

existentă, ci valoarea ce recoltele ar fi avut, dacă ar îi 

ajuns la maturitate şi ar îi fost culese (art. 470). 

403. Asigurarea lucrurilor, ce se transportă. — Când 

se asigură lucruri, ce sunt în călătorie, riscul asigură-. 
torului începe din momentul în care bunurile au fost depuse 

pentru transport şi până în momentul când bunurile au 

ajuns la destinaţie, dacă nu există stipulaţie contrarie,
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(art. 472). In codul italian (art. 448), de unde am luat 
această dispoziţiune, se prevede că riscurile sunt asupra 
societăţii de asigurare până în momentul când lucrurile au 
fost predate destinatarului. Modificarea legiuitorului nostru 
este logică şi trimiţătorul trebue să plătească o primă 
în plus, dacă vrea ca asigurarea să dureze până în mo- 

mentul în care destinatarul ridică marfa. 

Dar mei este o dispoziţie în materie de asigurare a 

bunurilor ce se transportă, despre care ne-am ocupai (ca şi 

de asigurarea recoltelor) cu ocaziunea asigurării câştigurilor 
sperate: se poate asigură pe lângă valoarea reală a bu- 

nurilor, plus cheltuelile de transport, încă şi valoarea cea 

mai mare, pe care o vor aveă bunurile în portul sau locul 
de destinaţie. Dacă marta cu cheltuelile de transport valo- 

rează lei 1.000.000, dar dacă ar fi ajuns în portul de des- 
tinaţiune, ele ar fi valorat 1.500.000 şi pe drum suferă 

un sinistru, asiguratul are drept să ceară, dacă a prevăzut 
aceasia în poliţa de asigurare, suma de lei 1.500.000, 

adică peste valoarea din momentul sinistrului. 

Mai avem de înregistrat o derogare fa asigurarea lu- 
crurilor ce se transportă: schimbarea riscurilor prin faptul 

că sa întrerupt temporal transportul, sau. sa schimbat 
ruta ori modul de expediere, nu liberează pe asigurător, cu 

condiţiunea ca întreruperea sau schimbarea să îi îost nece- 
sară pentru executarea transportului (art. 472). 

Ş. 83. Asigurarea asupra vieţii. 

404. Definifiune. — Asigurarea asupra vieţii nu inmi- 
plică o desdăunare, spre debsebire de asigurarea contra 

daunelor, unde asiguratul suferind o pagubă are dreptul, 
dar numai în limita pagubei suferite, să ceară despăgubiri. 

La -asigurarea asupra vieţii avem un contract de prevedere, 

excluzându-se ideia de despăgubire. 
Asigurarea asupra vieţii este contraciui, prin care asigu- 

rătorul, în schimbul unei prime, se obligă să plătească
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o sumă de bani, după durata vieţii cuiva sau după în- 
tâmplările ce ar avea loc în viața uneia sau mai multor 
persoane (art. 473). 

La asigurarea asupra vieţii sunt 4 persoane: 1) persoana 
care stipulează contractul (stipulantul); 2) persoana care 
se obligă în schimbul unei prime să plătească o sumă 
de bani după anume evenimente din viaţa cuiva (asigu- 
rător); 3) persoana asupra vieţii căreia se stipulează asi- 
gurarea (asiguratul); 4) persoana care urmează să înca- 
seze asigurarea (beneficiar). Sitpulantul poate fi şi asigurat 
şi beneficiar, dar stipulantul poate fi şi o persoană dis- 
tinctă de beneficiar, şi de asigurat. Un părinte se poate 
asigura asupra vieţii, prevăzându-se pe sine ca beneficiar; 
dar poate prevede ca beneticiari pe vreunul din copii, sau 
pe toţi copii săi, etc. 

De asemenea un părinte poate stipula un contract 
de asigurare, pentru cazul când fata sa va ajunge la 
vârsta de 21 ani (stipulant e tatăl, asigurată e fata, care 
este şi beneficiară). 

Asigurarea poate purta asupra vieţii stipulantului, dar 
şi asupra vieţii unei alte persoane, cu condiţiunea ca el să 
aibă un interes material sau moral ca acea persoană să 
trăiască; altminteri asigurarea este nulă. Sancţiunea nulităţii 
se explică prin teama ca nu cumva stipulantul să pro-. 
voace moartea celui asigurat sau să facă din asigurare 
o simplă speculaţiune, un joc. 

407. Beneficiarul. — Beneficiarul unei asigurări asupra 
vieţii dobândeşte un drept direct din contractul intervenit 
între stipulante şi asigurător. La contractul de asigurare 
asupra vieţii, avem o stipulaţiune” în favoarea unui terţiu: 
în favoarea beneficiarului. 

Beneficiarul dobândeşte dreptul din momentul în care 
sa făcut stipulaţiunea, însă acest drept este supus unui 
termen, pentrucă dreptul lui nu se va putea realiză, decât 
în momentul în care evenimentul a avut loc; el este Supus
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unei condițiuni, pentrucă dreptul nu se va putea realiza, 
decât dacă _Stipulantul nu revoacă pe beneficiar. Stipulantul 
toi timpul până la întâmplarea: evenimentului, are dreptul 

să înlocuiască pe beneficiar cu o altă persoană. 

Deşi dreptul beneficiarului derivă dintr'un contract, 
totuşi beneficiarul nu este un succesor al stipulantului. 

Aceasta însemnează, că beneficiarul va dobândi dreptul la 
despăgubire şi nu va îi silit, dacă este moştenitor, să ra- 

porieze suma primită, pentrucă are un drept direct din 

momentul în care s'a stipulat; beneficiarul nu este un donatar. 

Suma primită de beneficiar nu a aparţinut niciodată stipu- 

lantelui. 

” Dacă tatăl se asigură asupra vieţii şi prevede că suma 
convenită să se plătească după moartea lui unuia din copii 

şi dacă suma ar întrece cu mult cotitatea disponibilă, 
această sumă nu este reductibilă, pentrucă nu este vorba 

de o donaţiune şi nici de un legat. Suma asigurată nu a 
aparţinut niciodată tatălui. Raportului şi reductibilităţii sunt 

supuse numai sumele vărsate de decujus drept prime de 
asigurare. 

De asemenea, dacă stipulantele este declarat în fali- 
ment, suma asigurață se cuvine beneficiarului, iar massa 

credală nu poate să aibă pretenţiuni decât asupra primelor 

plătite de .către comerciant (dacă primele sau plătit în 

frauda creditorilor). 

406. De câte feluri sunt asigurările asupra vieţii. ---- 
Avem două feluri de asigurări asupra vieţii: asigurări pen- 

tru caz de viaţă şi asigurări pentru caz de moarte. 

Asigurările pentru caz de viaţă cuprind toate felurile de 

asigurări în cari longevitatea asiguratului face mai a-ăsătoare 
obligaţiunea asigurătorului. Cu cât asiguratul moare mai 

de grabă, cu atât asigurătorul este mai mulţumit. Exem- 

ple: mă asigur şi asigurătorul se obligă să-mi plătească 

suma de 1.000.000 la împlinirea vârstei de 65 de ani; 

sau mă asigur şi asigurătorul se obligă să-mi plătească o
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rentă anuală de 200.000 lei anual dela împlinirea vârstei 

de 65 ani, etc. 
Asigurările pentru caz de moarte cuprind toate felurile 

de asigurări, în cari moartea asiguratului face mai apăsă- 

toare obiigaţiunea asigurătorului şi din potrivă longevitatea 

asiguratului uşurează sarcina asigurătorului. De aci pre- 

cauţiuni la contractare: examen medical, chestionar detai- 

lat asupra sănătăţii asiguratului; clauze pentru cazul că 

asiguratul îşi va schimba profesiunea şi va agravă riscul, 

etc. Exemplu: mă asigur şi asigurătorul se obligă, în 

schimbul unei prime plătibile anual, să plătească suma 
de lei 1.000.000 la moartea mea, copiilor mei. 

407. Asigurări pentru caz de viață. — Cele mai impor- 

tante feluri de asigurări pentru caz de viaţă sunt: 

1. Asigurarea unui capital plătibil la un termen îix, 

dacă persoana asigurată va fi în viaţă atunci. Dacă asiguratul 

nu va îi în viaţă, asigurătorul nu plăteşte nimic, însă el 

beneficiază de primele încasate. Exemplu: X asigură pe 

fiica sa şi asigurătorul se obligă să plătească la mâjoratul 

acesteia, dacă va trăi până atunci, lei 500.000. 

2. Asigurarea unui capital fix pentru fiecare copil ce 

se va naşte, cu condiţiunea ca să trăiască până la o anume 

vârstă. 

3) Asigurarea unei rente, care poate fi la rându-i de 

trei feluri: 2) o rentă viageră plătibilă cu începere dela data 

contractului de asigurare; b) o rentă 'viageră plătibilă 

numai dela o anumită vârstă; c) o rentă temporală, plă- 

tibilă numai timp de câţiva ani, cu începere dela data 

fixată în contractul de asigurare. 

408. Asigurări pentru caz de moarte. — Cele mai im- 
portante feluri de asigurări pentru caz de moarte sunt: 

1. Asigurarea unui capital plătibil la moartea asigu- 

ratului (asigurare pe capui unei singure persoane). 

2. Asigurarea unui capital plătibil la unul din doi
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asiguraţi şi. anume celui ce va supraveţui (asigurare pe 

capul a două persoane). Prima se calculează ţinând seamă 

de viaţa fiecărui asigurat. Suma se plăteşte când moare 

primul asigurat. Exemplu: X şi Y se asigură şi asigu- 

ratorul se obligă să plătească lei 500.000 oricărui dintre 
aceşti doi, de îndată ce unul dintr'înşii moare. 

3. Asigurarea unui capital sau a unei fente plătibile 

la moartea asiguratului, dacă va supravieţui un anumit 

beneficiar. . - 

4. Asigurarea temporală, prin care asigurătorul se 

obligă să plătească un capital, dacă asiguratul va muri 

întrun anume timp (ex. în timp de 5 ani dela data con- 
tractului de asigurare). 

5. Asigurarea mixtă, prin care asigurătorul se o- 

bligă să plătească un capital la moartea asiguratului sau 

chiar lui dacă trăeşte încă un anume timp (20 de ani dela 
contractare). Exemplu: mă asigur şi asigurătorul se o- 
bligă, în schimbul unei prime anuale, să-mi plătească peste 

20 de ani lei 1.000.000, iar dacă eu mor mai înainte să 
plătească îndată la moartea mea aceeaș sumă copilului 

meu. 

Intr'o asigurare mixtă găsim unită o asigurare pen- 
tru caz de moarte cu o asigurare pentru caz de viaţă. 

Asiguratul se îngrijeşte de soaria unei anume persoane, 

în caz că el moare; dar se ingrijeşte să aibă și el un 

capital la bătrâneţe. 

409.  Declaraţiuni falşe, reticențe. —— Pentru calcularea 

primelor la asigurarea pentru caz de moarte, asigurătorul 

prezintă celui ce voeşte să contracteze asigurarea, un ches- 
tionar detaliat, pentru a putea astiel să se informeze cât 

mai bine asupra sănătăţii viitorului asigurat. Dacă asigu- 
ratul face declaraţiuni falşe, sau are reticenţe, se aplică saac- 

țiunile articolului 454, despre care ne-am ocupat mai sus 

la asigurările în contra daunelor.
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491. Lipsa de riscuri sau încetarea lor. — Dacă în 
momentul contractării unul din contractanţi cunoştea inexis- 

tenţa riscurilor sau încetarea lor, sau că dauna se şi întâr- 

plase, se aplică dispoziţiunile art. 455, examinate tot cu 

ocaziunea asigurărilor în contra daunelor. 
„- 

490. Transformarea și mărirea riscurilor. — Am văzut 

că la asigurările pentru caz de moartea, sănătatea asigu- 

ratului joacă rolul de căpetenie, pentru care cuvânt, poliţele: 
de asigurare arată cu preciziune ce anume fapte ale asi- 

guratului atrage o transformare sau mărire a riscurilor, 

încât să producă rezilierea contractului. In această pri- 

vinţă, codul de comerţ se mulţumeşte să prevadă, că schim- 

barea locuinţei, ocupaţiunilor, stărei și felului vieţii asigu- 

ratului nu fac să înceteze efectele asigurării, dacă nu au 

caracterele arătate în art. 457 (nu schimbă întratât situa- 

țiunea încât dacă “la încheierea contractului ea ar îi fost 

la fel, asigurătorul nu ar fi contractat sau ar fi contractat 

„în alte condițiuni) şi dacă asigurătorul, după ce le-a cu- 

noscut, nu a cerut rezilierea contractului. In caz de rezi- 
liere, asigurătorul trebue să restitue asiguratului a treia. 

parte din primă. 
Asigurătorul în caz de reziliere nu este obligat să 

restituie toată prima încasată, deoarece, după cum se ştie, 

asigurarea este un contract cu executare continuată şi prima 

încasată corespunde riscurilor dejă suportate. Este adevărat 

însă că la asigurările pentru caz de moarte, primele anuale 

sunt egale, deşi în primii ani ai asigurării riscul este mai 

mic, iar în anii următori riscurile merg ! agravându-se. 

Pentru înlesnirea asiguratului — pentruca el să suporte cu 

uşurinţă plata primei şi în anii mai grei — primele sunt 

egale şi în primii ani. Pentru a se ajunge la acest rezultat, 

în anii când riscul e mai mic, prima este superioară riscului. 

Partea din primă, ce depăşeşte riscul, este trecută la un: 

fond destinat a completa primele mai mici decât riscu- 
rile din anii viitori. Aceste plusuri formează aşa numita
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rezerva matematică. Ei bine, în caz de reziliere pentru trans- 
formarea sau mărirea riscurilor, legea obligă la restituirea 
unei treimi din prima încasată, socotind legiuitorul ca o 
treime ar corespunde rezervei matematice; deci nu se res- . 
titue partea din: primă corespunzătoare riscurilor suportate, 

419. Moartea datorită unui delict, unei crime, unui 
duel sau unei sinucideri. — Dacă moartea asiguratului este 
o consecință a unui delict sau a unei crime, săvârşite de 
către el, asigurătorul nu este ţinut să plătească suma asi- 
gurată, însă el nu poate fi obligat să restitue ceva din 
prima încasată. 

HAceeaş soluţiune şi în caz de moartea provenită din 
cauza unui duel. 

Codul de comerţ mai enumeră şi sinuciderea printre 
cauzele ce liberează pe asigurător. Numai că atât doctrina 
cât şi jurisprudenţa fac o distincţiune şi obligă pe asi- 
gurător să plătească suma asigurată, atunci când se pro- 
bează că din starea psihică a asiguratului rezultă că nu 
se poate pretinde că sinuciderea a fost liber voită, ci sinuci- 
derea se datoreşte unei stări maladive. 

Poliţele de asigurare uneori stabilesc reguli mai pre- 
cise în ce priveşte sinuciderea: asigurătorul este liberat, 
dacă sinuciderea va avea loc întrun număr de ani dela 

data contractului, de orice natură ar fi sinuciderea (3—5 

ani); asigurătorul plăteşte suma asigurată, dacă sinuciderea 
se produce mai târziu. 

413. Poliţă redusă, poliţă rescumpărată. — Bsiguratul 

este obligat să plătească întâia primă de asigurare, pentru 

„celelalte plata e facultativă, în acest sens că asigurătorul 

nu poate sili pe asigurat să continue asigurarea, care, după 

cum ştim este un contract cu executare continuată. Neplă- 

“tindu-se prima contractul se reziliază; el nu mai produce, 

efecte peniru viitor, dar pentru trecut (executare continuată) 

31
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el şi-a produs toate efectele: asigurătorul a avut riscurile 

pe seamă şi deci are drept să reţină primele încasate. 

Dar primele încasate cuprindeau şi un plus, peste ceeace 

corespundea riscurilor din anii, când sau încasat, plus 

care a mers la rezerva pentru anii când prima este mai 
mică decât riscul, dat fiind înaintarea în vârstă a asiguratului. 

Şi am văzut că la rezilierea pricinuită de mărirea sau trans- 

formarea riscurilor legea prevede restituirea a unei treimi din 

primă, care ar corespunde cu aproximaţie rezervei. 
La rezilierea pentru neplata primei, legea nu pre- 

vede vreo restituire din primă, dar poliţele de asigurare înlă- 

tură rezilierea. în 2 moduri: 
1. Reducerea asigurării. Asiguratul, care nu vrea să 

continue cu plata primei, se adresează asigurătorului, care 
calculând rezerva acumulată din primele încasate dela acel 

asigurat, reduce asigurarea la suma corespunzătoare re- 

zervei. In acest caz rezerva formează o primă unică. Asi- 

guratul nu va mai plati nimic în viitor, dar în caz de 

sinistru (în caz de moarte), beneficiarul nu va putea 
pretinde suma iniţială, ci numai suma redusă. De ati, 

denumirea de asigurare redusă, poliţă de asigurare redusă 

sau poliţă de asigurare achitată. Contractul rămâne cel 

vechiu, modificat doar în ce priveşte suma asigurată. 

2. Polițele de asigurare răscumpărate. la contractul 

de asigurare (poliţă de asigurare), se poate stipulă că după 

un anume timp asiguratul poate să nu mai plătească prima 

şi să ceară toată sau o parte din rezerva acumulată 

dia primele plătite de dânsul. In contract se specifică 

modul de calculare al rezervei sau cota ce societaiea se 

obligă să restituie asiguratului. 

La asigurările asupra vieţii se fac calcule destul de 

iscusite, ţinându-se seama de vârsta asiguratului, faţă de 

de tabelele de mortalitate. Din aceste calcule se ajunge la 

fixarea primei brute, care cuprinde prima pură (inclusiv re- 

zerva), corespunzătoare riscului, la care se adaogă chel- 

tueli de administraţie şi beneficiul asigurătorului.
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414, Riscul în asigurarea asupra vieții. — Ori câte calcule s'ar tace, ori cât de savânte ar îi ele, asigurarea asupra vieţii — de orice fel ar fi — este un adevărat con- traci de asigurare, când cuprinde cele 3 elemente esenţiale: 1. O întreprindere de asigurări; 2. Un premiu; 3) Un 
risc, consistând dintr'un eveniment viitor şi necert, fie în ce priveşte dacă se va întâmpla, fie în ce priveşte când se va întâmpla. 

Sa discutat asupra asigurării pentru caz de viaţă, dacă ea este valabilă, atunci când asigurătorul se obligă 
să plătească o sumă de bani, dacă o persoană va plăti 
primele un anuine număr de ani şi când suma asigurată 
este egală cu primele la cari se adaogă un procent mic 
(exemplu 4%). Sa zis, că în acest caz nu âm avea un 
contract de asigurare, deoarece lipseşte orice alea. Socie- 
tatea se obligă să restitue în realitate ceeace a primit în 
rate dela asigurat. 

Am lăsat la urmă această discuţiune, pentrucă am 
socotit necesar să cunoaştem mai întâi structura contrac- 
telor de asigurare. 

Instanţele noastre judecătoreşti au fost chemate să 
se pronunţe asupra următorului caz: 

Teodor Panas în 1905 a contractat la Societatea Dacia- 
România o asigurare, prin care în schimbul unei prime 
anuale de lei 6092, societatea de asigurare se obliga să 
plătească Marianei Panas, fiica lui T. Panas, la majoratul 
ei, adică în 1925, suma de lei 200.000, dacă aceasta 
ar îi fost în viaţă la acea dată, iar în caz contrariu 
să restituie primele încasate. 

T. Panas a plătit primele numai 2 ani, a refuzat să 
mai continue contractul şi a cerut pe cale judecătorească 
restituirea primelor, pe motiv că contractul e nul, întrucât 
suma de 200.000 lei, ce trebuia plătită după 20 de ani. nu 
era altceva decât totalul primelor plus un procent de 40, 
lipsind elementul esenţial al contractului de asigurare: riscul.
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Asigurătorul nu putea să sufere vre-o pagubă: el mergea 

la sigur. 

Chestiunea era de o importanţă extremă pentru socie- 

țăţile de asigurare. 

Tribunalul şi Curtea de Apel aw dat câştig de cauză 

lui T. Panas. Inalta Curte de Casaţie a decis însă contrariu, 

stabilind că şi la acest îel de asigurări întâlnim un risc, 

că avem tot un contract aleatoriu. 

Iată considerentele Inaltei Curți: 

„Având în vedere dispoziţiunile art. 442 şi 473 din 

codul comercial; | 
„Considerând că, potrivit acestor dispoziţiuni ale legii, 

contractul de asigurare poate avea de obiect plata unei 

- sume de bani, după durata sau întâmplările ce ar avea 

loc în viaţa unei persoane; 

„Considerând că această dispoziţiune cuprinde fără în- 

doială şi aşa zisele contracte de asigurare pentru caz 

de viaţă, adică acele în care plata unei sume fixe de bani 

din partea asigurătorului este subordonată condiţiunii ca 

o persoană să irăiască la o epocă determinată, fapt care 

din cauza incertitudinii sale cuprinde ideea de risc; 

„Considerând. în adevăr, că in acest fel de contracte, 
riscul contra căruia contractantul caută să se asigure costă 

tocmai în eventualităţile ce sunt inerente existenţei omului 

şi cari ar putea să împiedice formarea unui capital de către 

asigurat. lăsat la propriile sale forţe; 

„Considerând că în speţă contractul de asigurare în- 

cheiat de intimatul Teodor Panas cu Societatea Dacia-Ro- 

mânia este făcut în aşa condițiuni încât el intră în pre- 

vederile art. 473 din codul de comerţ şi face parte din 

sfera operaţiunilor şi întreprinderilor, ce fac obiectul acestei 

societăți de asigurare, potrivit statutelor ei şi legii co- 

merciale; 

- „„Considerând că, astfel fiind, Curtea de Apel a vio- 

lat dispoziţiunile citate de codul de comerț şi a săvârşii 

şi un exces de putere când a decis, că sumele plătite ca
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prime de asigurare sunt deţinute fără cauză de societațea de 
asigurare, obligând-o la restituire; aşa că motivul de ca- 
sare invocat este întemeiat şi trebue a fi admis, urmând a 
se casa deciziunea Curţii de Apel”1). 

In considerentele Inaltei Curți nu vedem nimic cu pri- 
vinţă la riscul suportat de societatea asigurătoare. Analiza 
contractului încheiat de T. Panas o găsim făcută nu în. 
considerentele deciziei instanţei noastre superioare, ci în 
consultaţia dată cu acea ocaziune de către profesorul Vivaate, 
care a arătat cum contractul în chestiuine era un contract 
de asigurare asupra vieţii, pentrucă riscul de a câştigă sau 
de a pierde depindea de darata vieţii asiguratei. 

„Dacă aceasta (Mariana Panas), atingea cei 21 ani, 
d-l Panas incasa 200.000 lei, adică îşi asigură întrebuin- 
țarea banilor săi cu o dobândă compusă de 40 fără taxe, 
fără speze de administraţiune, fără riscul ca dobânda să 
se micşoreze sau se se întrerupă. Dacă din contră, dânsa 
murea mai înainte de acea etate, în primii trei ani ai con- 
tractului, d-l Panas pierdea complectamente primele dejă 
vărsate. 

„Deci şi pentru dânsul eră un zisc, depinzând de 
durata vieții fiicei sale, un risc nefavorabil dacă murea mai 
înainte de 21 ani, un risc favorabil dacă atingea această 
vârstă. 

„Ca în toate contractele aleatorii, alea ce explică şi 
aci în sens opus pentru cei doi coutractanţi: moartea prema- 
tură a asiguratei folosea societăţii asigurătoare, vătămă 
însă pe cel ce contracta asigurarea”. 

$. 84. Cesiunea drepturilor din contractul de asigurare. 

415 Formalitățile cesiunir. — Dacă Sa emis o poliţă 
de asigurare nominativă (cum obişnuit se face), cesiunea 
drepturilor din contract se face transmițând poliţa Printr'o 
declaraţiune subscrisă de cedent şi de cesionar, iar pentru 
a îi opozabilă terţilor trebue notificată asigurătorului sau 

1) Casaţia, III, 23 Mai 1912, Curierul Judiciar, 1912, p. 556. 

,
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să fie accepiată de dânsul prin act scris, deci nu e nevoe 

de acceptare prin act autentic cum se cere la cesiunea obiş- 

nuită (art. 1393). Această normă cuprinsă în art. 447, al. 3, 

esi2 aplicabilă numai când s'a emis o poliţă de asigurare 

nominativă. Aceasta însemnează : 
1) Că dacă nu s'a emis poliţă de asigurare, cesiunea 

are loc prin redactarea unui act de cesiune ce se notifică asi- 

gurătorului sau se acceptă prin act scris de către acesta; 

2) Că dacă sa emis o poliţă de asigurare la ordin, 

transmiterea se va face prin girarea titlului. Dacă însă poliţa e 

la purtător, se presupune că clauza la purtător a fost in- 

serată numai spre avantagiul asigurătorului spre a putea să 

se libereze fără să fie îndatorată a cerceta legitimtiatea trans- 

miterii. Cu alte cuvinte, dacă nu reese contrariu din înscris, 
poliţa de asigurare este un titlu la purtător impropriu. 

Intr'adevăr poliţa de asigurare, document probatoriu al unui 

contract, nu este propriu pentru circulaţiune: el nu poate 

transiera drepturi autonome; drepturile din poliţa de asig- 

gurare sunt strâns legate de persoana 'asiguratului, de 

îndeplinirea îndatoririlor acestuia, indiferent de persoana 

“cesionarului. 

Prin urmare, deşi s'a emis poliţa la purtător, asigură- 
torul poate opune posesorului toate excepţiunile derivând 

din clauzele contractuale chiar pentru fapte petrecute în 

urma transmiterii documentului, dacă acele fapte privesc 

prima de asigurare sau riscurile. 

416. Condițiunile cesiuni:. — La cesiunea operată îna- 

inte de sinistru, cesionarul trebue să fie o persoană care 
să întrunească condiţiunile cerute pentru a contracta asigu- 

rarea. Aşa, dacă e vorba de drepturile dintr'un contract de 

asigurare în contra daunelor, se poate face cesiune unei per- 

soane cu interes invederat şi legitim sau vre-o răspundere 

pentru conservarea lucrului: se poate cesiona unui creditor 

privilegiat. La acest principiu avem o excepţiune. In caz de 
instrăinarea lucrurilor asigurate, nu se poate cesiona dreptu-
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rile de asigurare noului proprietar fără consimţimântul asi- 
gurătorulu! (art. 463); excepţiune ce îşi are explicaţia în su- 
prâvegherea şi influenţa ce o poate exercita asupra riscurilor 
noul proprietar. 

Dacă se transmit drepturile dintr'un contract de asigu- 
rare asupra vieţii, cesionarul trebue să aibă un interes moral 
sau material la existenţa asiguratului. 

După ce sinistru sa intâmplat (incendiul, moartea, 
etc.) trensmiterea drepturilor însemnează cesiunea creanţei 
in contra asigurătorului şi orice restricțiune nu mai îşi are 
rostul. După sinistru, se poate face cesiune oricărei persoane.



 



CAPITOLUL VIII 

Contractul de transport 
some a ame Za 

$ 85. Noţiuni generale 

417.  Definițiune. Legi aplicabile. — Contractul de 

„ransport este acel contract, prin care cărăuşul se obligă să 

transporte sau să facă să șe transporie persoane, lucruri, 

ştiri sau corespondenţă în. schimbul unei contra- a-prestaţiuni 

" (preţul transportului). 

Transmiterea de ştiri, transportul corespondenţi şi a pa- 

chetelor până la 5 kilograme este rezervat Siatului (mo- 

nopol) şi se execută potrivit cu legea telegrafică, telefonică 

şi poştală din 19 Iulie 1892, care a suferit modificări și 
complectări în decursul vremii. 

Transportul de lucruri şi persoane poate avea loc pe 

uscat, pe apă sau cu avionul. 

Contractul de transport este act de comerț când cărăuşul 

are o întreprindere de transporturi (vezi, supra n. 36). Când 

cărăuşul nu este un întreprinzător de traasporturi, contractul 

cade sub imperiul codului civil, care se ocupă de transport: 

cu ocaziunea locaţiunii de lucrări (art. 1470 şi urm.). 

Codul de comerţ se ocupă de transportul pe uscat în 

titlul XII al Cărţii I-a, dar numai de transportul de lucruri,
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lăsând transportul de persoane sub imperiul principiilor 
generale sau a legiuirii speciale feroviare. 

Despre transportul pe apă atât de călători cât şi lucruri 

codul de comerţ tratează în titlul IV al Cărţii II (Despre 
comerţul maritim şi despre navigaţiune). 

Transportul pe Căile ferate este guvernat de dispoziţi- 
unile codului de comerţ şi de Regulamentul de transport al 
Căitor ferate române dela 1 Iunie 1920, iar în ce priveşte 
transportul internaţional pe căile ferate avem Convenţiunea 
internaţională cu privire la transportul de călători şi de ba- 
gaje (C. I. V.) şi Convenţiunea pentru transportul mărfu- 
rilor (C. IL. M.), ambele încheiate la Berna la 23 Octombrie 
1924, ratificate de România prin legea publicată la 10 
Iuiie 1928. 

Noi ne vom ocupa de contractul de transport aşa cum 
este reglementat de codul de comerţ în titlul IV al Cărţii II, 
însă ţinând seama de Regulamentul C. F. R. şi de con- 
venţiunile internaţionale de la Berna (1928). 

Vom trata despre contractul de transport de lucruri 
(mărfuri) şi în urmă vom arăta şi normele, cari guvernează 
transportul călătorilor. 

$ 86. Contractul de transport de mărfuri. 

418 În ce consistă. — Pria contractul de transport de 
mărfuri, cărăuşul se „obligă să transporte sau să facă să 
se transporte dintr'un loc într'altul lucruri în schimbul unei 
conira-prestaţiuni (preţul transportului), predând la locul de 
destinaţie lucrurile transportate aceleaşi persoane, care le-a 
expediat sau unei alteia (destinatar). 

Pentru a avea un contract de transport se cere: 
„A Ca o Ca _o persoană să se oblige a transporta mărturi pe 

propria sa răspundere în schimbul unui preţ. De unde rezultă, 
câ dacă lucrurile sunt transportate” de persoane din serviciul 
proprietarului, nu avem un contract de transport, ci o presta- 
ţiune de servicii în baza unui contract deja existent de lo- 

-
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caţiune de servicii. Transportul nu se face pe rizicul pericolul 
persoanelor din serviciu. 

2 „Lucrurile de „transportat trebuesc predate cărăuşului. 
De îinde rezultă, că dacă transportarea se face fără pre 
darea lucrului în primirea cărăuşului, nu avem contract de 
transport. Aşa, când lucrurile se transportă de proprietar 

însă cu vehiculul altuia, nu avem un contract de transport, 

ci o locaţiune de vehicul. 

La contractele de transport de măriuri intâlnirm urmă- 
toarele persoane: Expeditor, cărăuş şi destinatar. 

Expeditor este acela, care contractează, fie direct, fie 
printr'un reprezentant, să i se transporte anumite lucruri. 

Cărăuş este cel care se obligă să transporte sau să facă 
să se transporte. S2 obligă să transporte acela care execută 

contractul cu propriile sale mijloace, se obligă să facă să se 
transporte, când lucrurile vor ajunge la destinaţiune nu 

numai cu vehiculile cărăuşului contractani, dar şi cu mij- 

loacele de transport ale altor cărăuşi. Aşa la transportul 

pe căile ferate, când până la locul de destinaţiune lucrurile 

călătoresc pe diferite reţele aparţinând mai multor proprietari 

(diferite State sau State şi particulari). 
Aici e locul să amintim de comisionarii de transporturi. 

Expeditorul poate contracta cu o persoană, care se obligă 

să facă să se transporte lucrurile, luându-şi toate obliga- 
ţiunile cărăuşului; în acest caz avem: un expeditor şi un 

cărăuş. Dar expeditorul poate contracta cu o persoană, care 

să nu-şi ia asupră-şi transportarea până la destinaţiune, ci 

numai obligaţiunea de a contracta cu un cărăuş în nume 

propriu (figurând el ca expeditor) dar pe socoteala celui ce 

Va însărcinat. In acest din urmă caz avem un adevărat contract 

de comision, întrucât contractul de transport se încheie în 

numele persoanei însărcinate (comisionar), însă pe socoteala 

celui ce are lucruri de transportat (comitent). 

Destinatarul este persoana, care urmează să primească 

lucrurile la locul de destinaţiune. El nu ia parte la încheierea 

contractului de transport, dar dobândeşte un drept din acest
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contract, prin aderare, întocmai ca şi beneficiarul unui con- 

tract de asigurare asupra vieţii. Dreptul destinatarului ca 

şi dreptul beneficiarului dintr'o poliţă de asigurare este un 

drept direct (isvorit dintr'o stipulaţiune în favoarea sa), însă 

supus unui termen şi unei condițiuni. 

Destinatarul poate să exercite drepturile, ce decurg în 

favoarea sa din contractul de transport, numai dela un 

anume timp (după ajungerea lucrurilor la locul de destina- 

țiune sau după trecerea zilei în care ele trebuiau să 

ajungă—(art. 432 c. com.) şi sub condiţiunea, ca până atunci 

expeditorul să nu fi revocat desemnarea făcută, adică să nu 
îi înlocuit pe destinatar. Vom reveni mai târziu asupra 

acestor cestiuni, cu amănunte. ” 

419, Caractere. — Contractul de transport este: 

1 /Oneros. Cărăuşul se obligă să transporte mărfuri, însă 

nu gratuit. La obligaţiunea de a transporia, corespunde o- 

bligaţiunea expeditorului de a plăti prețul transportului. 

2, Consensual. Deşi am arătat că contractul de transport 

implică predarea lucrurilor de către expeditor cărăuşului, 

totuşi contractul se încheie prin simplul acord de voințe. 

Contractul de transport — fie pe uscat, fie pe apă — 

aşa cum e reglementat de codul de comerţ nu este un con- 

tract real, deşi scriitori cu autoritate susțin contrariu 1). 

Nici din definiţiunea, ce o dă codul de comerţ în art. 

413, nici din vreun alt text nu rezultă necesitatea predării 

lucrurilor pentru ca contractul să se perfecteze. Din contra, 

la transporturile pe apă art. 574, din codul de comerţ prevede 

că expeditorul datoreşte jumătate din navlu (preţ al transpor- 
tului) dacă înainte de plecarea vasului declară că nu mai 

1) A se vedea Bruscheftini, Commentario, n. 15; Marchesini, Con- 
tratto di transporto, [I, n. 9; Vidari, n. 2881; Lyon Caen et 

Renault, III, n. 559; Contra: Vivante, IV, 2041; Pipia, Il trans- 
porto, n. 106; Asquini, Il codice di commerciu annotato, VI, 

partea 2-a, n. 51.
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face călătoria, fără să fi încărcat ceva; deci contractul există 

independent de încărcare. 

3/Nesolemn.. Contractul de transport se poate încheia 

prin act scris, dar se poate pertecţionă şi numai oral. Codul 

de comerţ. dă facultate cărăuşului de a cere un document 

probatoriu al transportului, denumit scrisoare de trăsură 

(art. 414); dar scrisoare de trăsură nu e necesară pentru . 

perfectarea contractului. 

420. Drept feroviar. — Şi la transportul pe căile ferate 

contractul de transport este oneros, dar, spre deosebire de 

transportul reglementat numai de codul de comerţ, contractul 

de transport feroviar mai este: 

1. Contract, real... Pentru perfectarea contractului de 

transport pe căile ferate pe lângă consimţimântul părţilor 

se mai cere predarea de către expeditor a lucrurilor ce ur- 

mează a fi transporiate. | 

Convenţiunea dela Berna din 1928 (C. 1. M.) — ca şi 

vechea convenţiune din 1890 — prevede în art. 8$ 1: 

„Contractul de transport este încheiat din momentul când 

staţia de predare a primit pentru transport marfa împreună 

cu scrisoarea de trăsură. Staţia de predare constată primirea 

aplicând pe scrisoarea de trăsură ştampila ei cu dată 

primirii”. 
> 

| De asemenea $ 45 din Regulamentul de transport al 

Căilor ferate române stabileşte acelaş principiu: „Contractul 

de transport este încheiat indată ce marfa împreună cu scri- 

soarea de trăsură este primită în staţia de predare pentru 

expediţiune. Ca - semnul primirii efectuate, se aplică pe 

scrisoarea de trăsură ştampila cu data stațiunii de expe- 

diţiune”. 

2. Scrisoarea de trăsură. Pe când în dreptul comun, 

scrisoarea de trăsură este facultativă şi ea se contecţionează 

numai dacă cărăuşul o cere; din poirivă la transportul pe 

C. F. scrisoarea de trăsură este indispensabilă, căci numai
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prin aplicarea stampilei de către staţia de expediţie, con- 
tractul este perfectat. 

Vom vedea în paragraful următor deosebirea din punct 
de vedere al conţinutului între scrisoarea de trăsură dela 
transportul obişnuit şi scrisoarea de trăsură feroviară. 

Transport de mărfuri 

3 87. Serisoarea de trăsură sau de cărat. 
491, Ce este scrisoarea de trăsură. — Hm văzut cum 

în drepiul comun scrisoarea de trăsură nu este obligatorie, 
ci facultativă. Ea are drept prim scop să servească drept 
probă a contractului încheiat atât între părţile contractante, 
cât şi faţă de destinatar. ” 

Acest document se numeşte scrisoare de trăsură, de 
oarece la început se redacta ca o adevărată scrisoare des- 
chisă adresată de expeditor destinatarului şi prin care acesta 
din urmă era înștiințat de ce anume obiecte i s'au trimis 
şi ce sume are de plătit la ridicarea lor la locul de destina- 
țiune. Cum transportul se făcea cu frăsura (voiture), scri- 
soarea s'a numit: scrisoare de trăsură. 

lată un model de scrisoare de trăsură din veacul a] 
XVII, ce nj s'a transmis de Savary, în cunoscuta sa lucrare 
Le parfait ngociant: 

* „Monsieur, Je vous envoie par L... un ballot de..... 
mârqu6 comme ci-contre pesant......, lequel ayant reșu bien 
conditionn6 et en temps du, vous lui payerez pour sa 
voiture.... comme par avis de votre serviteur N. N. 

„A. Monsieur 1. 

Paris”. 
La transporturile pe apă scrisoarea ia denumire de 

poliţă de încărcare sau conosament. 

492. Când se confecționează. —— Scrisoarea de trăsură 
se contecţionează numai dacă cărăuşul cere un asemenea 

.
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document. Prin urmare la cererea cărăuşului, expeditorul 

este obligat să-i semneze o scrisoare de trăsură şi deci 

să-i procure o dovadă scrisă, pe care o va utiliză în ra- 

porturile cu expeditorul cât şi în raporturile, ce le va avea 

cu destinatarul. 

Dacă expeditorul a dat cărăuşului o scrisoare de iri- 

sură, legea obligă pe cărăuş ca şi el, la cererea ce i-ar adresa 

expeditorul, să libereze „un exemplar al scrisorii de cărat 

subscris de dânsul”, exemplar ce va servi expeditorului 

ca dovada încheierii contractului. 
Urmează din cele arătate, că expeditorul nu va avea 

dreptul la scrisoare de trăsură, semnată de cărăuş, dacă 

mai întâi cărăuşul nu a cerut şi obţinut un exemplar semnat 

de expeditor. 

In lipsă de scrisoare de trăsură, părţile vor dovedi 

contractul de transport prin toate mijloacele arătate de art. 

46 c. com., deoarece legea nu cere act scris pentru probarea 

contractului de transport, ci lasă la libera voinţă (tacul- 

tativ) a cărăuşului de a-şi procură proba scrisă. Cu totul 

altfel ştim că se întâmplă în dreptul teroviar. 

493. Conţinutul scrisorii de trăsură. — După art. 415. 

c. com. scrisoarea de trăsură pe lângă dată mai cuprinde: 

1,„Natura, . greutatea, măsura. sau numărul lucrurilor 

de transportat şi, dacă lucrurile sunt în lăzi sau pachete, se 

va arătă de asemenea felul ambalării (calitatea), numărul 

și sigiliile sau mărcile puse pe ele. Este vorba deci de iden- 

tificarea obiectelor de transportat. 

2, Numele expeditorului şi locuinţa sa. 

3. Numele şi. locuinţa cărăuşului, 
4, Locul de destinaţiune şi, persoana, destinatarului, cu 

arătâre dacă scrisoarea de cărat este la ordin sau la purtător. 

5,..Preţul transportului. şi sumele datorate cărăuşului 

pentru expediţiune, pentru cheltuelile anticipate sau pentru 

provizion. | 

6... Timpul_în_ care trebue să fie executai transportul.
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P Uelelalte stipulaţiuni asupra cărora părțile s'au înțeles. Expeditorul se poate desemnă ca destiriatar. 
Lipsa vreuneia din menţiunile de mai sus nu este sub 

sancţiunea nulităţii scrisorii; mai mult, părţile pot să re- 
dacteze scrisoarea şi mai sumar. 

494, Scrisoarea de trăsură la ordin și la purtător. -— 
Scrisoarea. de trăsură poate îi nominativă, adică pe numele 
destinatarului; dar poate fi şi la ordin sau la purtător. 

Dacă s'a emis o scrisoare de trăsură la ordin sau la 
purtător, documentul nu serveşte numai la probarea con- 
tractului; el este un titlu de credit, care reprezintă marfa şi 
posesorul legitim al titlului este şi proprietarul mărfii. Dacă 
scrisoarea este la ordin, prin girarea ei se transmit toate 
drepturile dintr'însa, deci şi dreptul de a dispune de marfă. 
Dacă scrisoarea e la purtător, Simpla ei remitere transferă 
şi proprietatea mărfii. - 

Caracterul de titlu de credit al scrisorii de trăsură la 
ordin sâu la purtător reese foarte lămurit din ultimul aliniat 
al articolului 417 c. com.: „Convenţiunile necoprinse în scri- 
soarea de cărat, nu au nici o tărie faţă cu destinatarul sau 
posesorul exemplarului scrisorii de cărat la ordin sau la 
purtător ce a fost subscris de cărăuş”. 

495,  Serisoarea de trăsură în dreptul feroviar. — Am 
arătat că la transportul pe C. F., contractul nu este încheiat 
mai inainte ca staţia de expediere să fi pus stampila pe 
scrisoarea de trăsură prezintată de către expeditor. 

Atât Regulamentul de transport pe C.F.R. (845), cât 
şi art. 8 din convenţiunea C. I. M. arată că expeditorul va 
prezenia o scrisoare de cărat (original) şi un duplicat. 
Originalul scrisorii este subscris de expeditor; iar C. F. 
este obligată să ateste primirea mărturilor şi să indice 
data primirii lor pe duplicatul scrisorii de trăsură. Du. 
plicatul nu are însă calitatea scrisorii de trăsură originală. 

Pe când în dreptul comun expeditorul — la cerere -——
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primește un exemplar al scrisorii de trăsură semnat de 
cărăuş şi care, dacă; e la ordin sau la purtător am văzut că 
este un adevărat titlu de credit reprezentativ (repreziată 
maria), din potrivă la transportul pe calea ferată dupli- 
catul nu este un titlu de credit. Atât Regulamentul C. 
F. R. cât şi comvenţiunea C. 1. M. nu admit scrisoarea 
la ordin ori la purtător. | 

Scrisoarea de trăsură semnată de expeditor este un ele- 
ment esenţial pentru încheierea contractului de transport fe- 
roviar. Prezentarea formularului de scrisoare de trăsură 
completat şi semnat de expeditor însemnează propunerea 

contractului. Incheierea contractului este obligatorie pentru 
căile ferate, cari exercită un serviciu public, dacă oferta este 
în armonie cu Regulamentul de transport. Ca semn al accep- 
tării scrisorii de trăsură se aplică pe scrisoarea de trăsură 
stampila cu data de expediţiune. 

Scrisoarea de trăsură prevăzută cu această stampilă 
se consideră ca dovadă despre încheierea contractului de 

transport. _ 
Dacă predarea mărfii însoţită de predarea scrisorii de 

trăsură sunt condițiuni pentru existenţa contractului de 

transport feroviar, stampilarea scrisorii nu este un element 
esenţial al contractului, ci o măsură prevăzută de hegu- 

lament şi convenţiunea C. I. M. pentru ca scrisoarea să 

servească drept probă a datei când contractul a devenit 

perfect. In lipsa stampilării, data se va putea dovedi şi prin 

alte mijloace de probaţiune. Prin urmare, socotim că ne- 

ştampilarea nu atrage nulitatea contractului şi nici nulitatea 

scrisorii de trăsură. 1) 

426. Conţinutul scrisorii de trăsură feroviară. — Con- 

ținutul scrisorii de trăsură pentru transportul pe calea 

ferată diferă de conţinutul scrisorii obişnuite. După con- 

venţiunea dela Berna, scrisoarea de trăsură are 2 feluri de 

menţiuni: menţiuni obligatorii şi menţiuni facultative (art. 

6 $ 6). 

1) A se vedeu Asquini, n. 76. i
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Sunt obligatorii următoarele menţiuni: 

a) Locul şi data întocmirii scrisorii de trăsură; 

b) Denumirea căii ferate expeditoare; 

c) Denumirea căii ferate de destinaţie şi a gării de des- 
tinaţiune cu toate desluşirile necesare pentru a evita orice 

confuziune între diferitele gări, cari poariă acelaş nume sau 

nume asemănător; 

d) Numele şi domiciliul destinatarului. O singură per- 

soană poaie îi desemnată ca destinatarâ. Nu se poate 

trece ca destinatar gara de destinaţiune sau şeful gării- de 

destinaţiune, afară numai dacă tariiul aplicabil permite ex- 

pres acest lucru. Arătarea destinatarului cu clauza „la or- 

dinul D-lui...” sau cu clauza la purtător nu se adrăiite; 

e) Arătarea naturei mărfei, indicarea greutăţii sau o in- 

dicaţie. analoagă conform regulamentului căii ferate expedi- 

toare şi pe lângă acestea pentru expedițiile de coletărie în 

detaliu: câtimea, descrierea ambalajului, marca şi numerile 

coletelor şi pentru transporturile a căror încărcare incumbă 

predătorului, seria, numărul şi marca de proprietate a va- 

gonului. Mărturile trebuesc arătate: cele figurând în anexa |, 

cu numele ce-l au în această anexă; cele care sunt denumite 

în clasificarea mărfurilor sau în tarife, cu numele arătate 

acolo; celelalte cu numele uzitat în comerţ. 

Dacă spaţiul rezervat in scrisoarea de trăsură pentru 

speciticarea măriurilor este insuficient, specificarea articolelor 
trebuie făcută pe foi separate ataşate cu îngrijire la scri- 
soarea de irăsură şi semnate de predător; 

î) Enumeraţia deiailată a documentelor cerute de vamă, 
acsiz, de autorităţile fiscale sau de poliţie şi de alte autorităţi 
administrative cari sunt anexate la scrisoarea de trăsură sau 
cari sunt arătate ca fiind depuse în o anumită gară; 

9) Numele sau firma predătorului constatată prin sein- 
nătura sa şi cum de asemenea şi adresa să fie completată, 
dacă crede necesar cu adresa telegrafică sau telefonică. - 

Semnătura poate să fie tipărită sau să fie aplicată cu 
o stampilă a predătorului, în caz când legile sau regula-



$ 87. Scrisoare de trăsură sau de căraţ. . 499 

mentele în vigoare la stația de predare, admit acest lucru. 
O singură persoană, firmă sau nume de societate, poate 
figura pe scrisoarea de trăsură ca predător. 

Scrisoarea de trăsură poate, pe lângă aceasta, să mai 
conţină şi meaţiunile următoare (facultative): 

h) Menţiunea „în gară” (gara restant) sau menţiunea 
„a se predă la domiciliu” cu condiţia ca acest din urmă mod 
de eliberare să existe în gara de destinaţie (art. 16, $ 2). 
Mărturile explozibile sau spontan inflamabile (vezi Anexa 
1) nu pot fi adresate „în gară”; | 

i) Cererea pentru tarifele ce trebuesc aplicate, în spe- 
cial pentru tarifele speciale sau excepţionale prevăzute la 
art. 11, $ 10 şi 34; 

k) Valoarea sumei reprezentând interesul predării de- 

clarat, conform art. 35; 

1) Arătarea cheltuelilor pe cari expeditorul le ia în sar- 
cina sa, conform dispozițiunilor art. 17; 

m) Suma rambursului ce grevează transportul şi a 
deburselor pe cari le-ar îi acceptat calea ferată, după cum se 
prevede la art. 19; 

n) Itinerariul cerut şi arătarea gărilor unde trebuesc 

efectuate vămuirea sau operaţiile de acsiz, precum şi reviziile 

pretinse de autorităţile fiscale sau de poliţie şi de celelalte 

autorităţi administrative; 

0) Desemnarea unui mandatar conform art. 15. 

427.  PDeclarațiuni inexacte în scrisoarea de trăsură 

feroviară. — Codul de comerţ nu se ocupă cu consecințele 

declarațiunilor inexacte trecute în scrisoare de către pre- 

dător, rămânând a se aplica principiile generale în materie 

de obligaţiuni. 

Regulamentul C. F. R. $ 44 cât şi Convenţiunea dela 

Berna C. I. My art. 7 se ocupă în detaliu de răspunderea și 

urmările indicărilor neexacte din scrisoarea de trăsură. 

Principiul care domină este acela că predătorul răs- 

punde pentru exactitatea indicaţiunilor şi declaraţiunilor din
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scrisoarea de trăsură, iar căile ferate au dreptul să verifice 
declaraţiunile sau menţiunile cu conţinutul transporturilor. 

Predătorul care a declarat o greutate mai mică sau a 

supraîncărcat vagoanele ce i sa pus la dispoziţie şi nu a 

cerut cântărirea, este supus la un adaos de taxă (supra- 

taxă) şi în plus mai plăteşte diferența între taxele de 

transport, despăgubirile cuvenite căii ferate pentru daunele 

eventual cauzate, precum şi amenda prescrisă de legile 

penale şi de regulamentele polițienești. 

Predătorul nu va fi supus acestor sancţiuni în cazurile 

când cântărirea incumbă staţiunii de expediere, sau când 

predătorul a cerut în scris cântărirea, ori în fine când su- 

praîncărcarea se datoreşte unor înrâuriri atmosferice. 

Drepiul a cere adaosul arătat se prescrie prin trecere 

de un ân, care curge dela data când sa plătit preţul trans- 

portului, iar de nu s'a plătit acest preţ, termenul de un an 
curge dela predarea obiectelor de transportat. 

498. 7r ansportul bagajelor pe calea ferată. — Bagaiele 

ce însoțesc pe călători şi cari se predau la staţia de pornire 

(bagaje ce nu sunt „de mână”). se expediază fără să se 

confecţioneze o scrisoare de trăsură, ci numai în urma unei 

recipise de bagaje ($ 32 din Regulamentul C. F. R.), care 

nu' este decât un simplu instrument probatoriu al contrac- 
tului de transport. 

$ 88. Drepturile și îndatoririle părţilor. 

499. Metoda. -— Vom examina drepturile şi îndatoririle 

părţilor la predarea obiectelor pentru transportat, în timpul 

călătoriei şi în fine la sosire în locul de destinaţiune. 

4%C. Drepturi și îndatoriri la predare. — _Indatoririle 
expeditorului sunt: ă 

1“Să predea cărăușului obiectele de „transportat astiel 
ambalafe încât să suporte călătoria.
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Am văzut că contractul de transport feroviar nu se 
pertectează mai înainte de predare, el fiind un contract real. 

2. Să dea, la cererea cărăuşului, o » scrisoare de trăsură. 
De ăsemenea am văzut că la transportul feroviar scrisoarea 
de trăsură este un element indispensabil pentru existenţa 
contractului. 

3.-Să încredințeze cărăuşului. actele de vamă sau altele 

ce ar îi de trebuinţă în cursul călătoriei, răspunzând de 
cuprinsul şi regularitatea lor. 

4. Să plătească preţul transportului, dacă nu s'a _con- 

venit ca preţul, în tot sau numai în parte, să fie cerut dela 

destinatar. 

La transportul feroviar preţul transportului este fixat 
prin tarife şi ele se aplică deopotrivă pentru toţi expeditorii: 
tratamentul egal se impune la căile ferate, cari îndeplinesc 

un serviciu public şi constituesc şi un monopol. Orice conven- 
țiune contrarie este nulă ($ 48 din Regulamentul C.F. R,, 

art. 9. Convenţiunea C. |. M.) 

Indatoririle cărăuşului sunt: 
„1--Să. primească şi să încarce lucrurile de transportat, 

dacă încărcarea nu a rămas în seama expeditorului. 

La transportul pe căile ferate, cărăuşul nu poate retuza 
transportarea unor lucruri, decât în cazul când lucrurile 
sunt excluse de la transpori potrivit Regulamentului C.F. R. 

sâu a convenţiunii C. 1. M. 

2. Să constate viţiile aparente de ambalare, căci primirea 

lucrărilor de transportat fără nici o rezervă, constitue o 

prezumţiune că ele nu aveau vreun viţiu de imbalotare şi 

în caz de stricare a lor sau piierdere cărăuşul va îi într'o 

situaţiune mai grea decât dacă ar fi făcut rezerve în scri- 

soarea de trăsură. 

3.„Să. „expedieze lucrurile de transportat după ordinea 

în care le-a primit, afară dacă. cărăuşul nu ar fi silit să 

  

procedeze altfel din cauza chiar a naturii lucrurilor (buneoară. 

  

lucrurile, ce sunt supuse stricăciunii, se expediază_urgent).
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din cauza destinaţiunii ce acele lucruri âu, etc., sau în 

cazuri fortuite sau de forţă majoră. 

4. Dacă transportul este împedicat din caz fortuit sau de 

iorţă. „majoră sau peste. măsură de întârziat, _cără 

  

rezilieze conţractul “piătind. numai cheltuelile „făcute. de Cărăuș. 

431. Drepturi și îndatoriri în Cursul. „călătoriei. — Că 

răuşul este îndatorat: i a 
1) A transporta lucrurile pe itinerariul fixat în con- 

venţiunea dintre el şi expeditor şi nu. numai i să urmeze. “acest i 

drum indicat, dar_să efectueze transportul şi în termenul 

îixat de de părţi, iar dacă părţile n'au fixat un termen, el este 
Tăsat la “aprecierea judecății (art. 422 c. com.). 

In regulamentul căilor ferate şi în convenţiunea înter- 

naţională CIM, se prevede un termen dela data când s'a 

primit marfa, înlăuntrul căruia calea ferată este obligată 

să expedieze, după cum călătoria se face cu marea sau 

mica viteză, şi se mai prevede şi maximum-ul de timp, 
înlăuntrul căruia marfa trebue să ajungă la dpstinaţie. 

In general, regulamentul şi convenţiunea ţin seamă 

de distanţă şi stabilind că în timpul umei zile, trebue să 

fie parcursă o distanță de 250 kilometri în caz de trans- 
port cu mare viteză şi aceeaş distanță în 2 zile, când 
transportul se face cu mică viteză (art. 11 din convenţiunea 
C.I. M.). 

2) Cărău Sorăusul. este îndatorat. să. „Ins uinteze pe expeditor 

  

" Codul de "comerţ (art. 420) prevede. că dacă din e cauză 
de forţă majoră sau caz fortuit, transportul este împie- 
dicat în timpul călătoriei sau este întârziat peste măsură 
din caz fortuit sau de forţă majoră, cărăuşul trebue să 
inştiinţeze pe expeditor şi acesta are facultatea să rezilieze 
contractul însă plătind preţul transportului până la locul 
întreruperii sau împiedicării. Totdeauna, când scrisoarea 
de trăsură este la ordin sau la purtător, reziliindu-se con- 
tractul, cărăuşul are dreptul să ceară să i se restitue scri-
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soarea de trăsură, căci aceasta este un titlu de credit, care, 
dacă ar circula ulterior, deşi contractul este reziliat, câ- 

răuşul va fi răspunzător faţă de terţele persoane, legi- 

timate printr'o serie neîntreruptă de giruri dacă scrisoa- 
rea de trăsură este la ordin, ori prin deținerea titlului, 

dacă scrisoarea de trăsură este la purtător. Ştim însă că 

în dreptul feroviar sunt interzise scrisorile de trăsură la 

ordin sau la purtător. | 

In regulamentul C. F. şi în convenţiunea internaţională, 

se prevăd dispoziţii de favoare pentru C. F. 

Dacă transportul este împiedicat sau întrerupt, C. F. 

are libertatea sau să anunţe pe expeditor, cerându-i instruc- 

țiuni, sau să ia ea însăşi măsurile necesare, ca lucrurile 

să ajungă la destinaţie, modificând itinerariul. 

Să vedem drepturile, pe cari le are expeditorul în timpul 

călătoriei mărfurilor. 
Deindată ce mărfurile au fost predate cărăuşului şi 

până când marfa va ajunge la destinaţie, mai mult, până 

în momentul în care cărăuşul a predat documentele desii- 

natarului sau până în momentul în care destinatarul, deşi 

ma primit documentele, s'a adresat cărăuşului şi a cerut 

maria, până în acel moment expeditorul are dreptul să 

schimbe contractul de transport, să dea un contraordin, să 

suspende călătoria lucrurilor, să ceară reîntoarcerea lor, 

să schimbe pe destinatar. Şi dacă este vorba de o scrisoare 

la ordin sau la purtător, expeditorui dând contra-ordine, 

trebue să prezinte scrisoarea de trăsură ca să dovedească 

că a rămas proprietar, altfel dreptul la contra-ordine il 

are posesorul legitim al scrisorii de trăsură, iar pe de aită 

parte cărăuşul are dreptul să consemneze in scrisoarea de tră- 

sură, schimbarea contractului de transport. Despre acest drept, 

de a da contra-ordine, se ocupă nu numai codul comercial 

(art. 421), dar se ocupă şi regulamentul C. FE. şi conven- 

ţiunea internaţională CIM, art. 21.
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452. Ajungerea lucrurilor la destinație. —— Să vedem 

ce se întâmplă din moment ce maria a ajuns la locul 

de destinaţie. 

Cărăuşul este îndatorat să avizeze pe destinatar de 

sosirea lucrurilor şi mai înainte de a-i liberă obiectele, el 

trebue să se convingă de identitatea prezentatorului. Se 

poate întâmpla ca destinatarul să nu-şi execute obligaţiunea 

din poliţa de încărcare. Poliţa de încărcare are o rubrică, 

în care se arată ce sume are de incasat cărăuşul, dela 

destinatar. Bunăoară, se poate întâmpla, ca cărăuşul să 
aibă dreptul să ceară dela destinatar plata transportului, . 

a cheltuelilor de vamă, rambursarea valorii mărfurilor, pre- 

cum şi alte sume, specificate în scrisoarea de trăsură. In 
dreptul comun, predarea este concomitentă cu îndeplinirea 

din partea destinatarului, a obligaţiunilor sale. La C. F. 

destinatnatarul este obligat mai întâi să plătească şi pe 

urmă să ridice marfa. 
Dar mai înainte chiar ca destinatarul să adere la con- 

tract, să ceară marfa, legea îi acordă anumite drepturi. 

“In primul rând, destinatarul are dreptul să ceară scri- 

soarea de trăsură, să examineze şi documentele, ce înso- 

ţesc scrisoarea de trăsură. 

In al doilea rând, destinatarul are dreptul să ceară 

verificarea lucrurilor, pentru ca să vadă dacă sunt în bună 
stare, aşa cum sunt declarate în scrisoarea de îirăsură, şi 

deci dacă trebue să le primească sau nu. Dacă aderă, el tre- 

bue să plătească sumele prevăzute în scrisoarea de tră- 

sură şi să ridice marfa. 

Se poate întâmpla ca destinatarul să refuze maria; 
se poate întâmpla să «existe contestațiuni la transpori sau 

destinatarul să plătească numai o parte din sumele ce pre- 

tinde cărăuşul; se poate întâmpla în fine, ca destinatarul 

să pretindă că cărăuşul nu are dreptul la toate sumele. 

In toate aceste cazuri, legea prevede că destinatarul trebue 

să plătească sumele necontestate, să consemneze sumele con- 

testate şi din acest moment are dreptul să ridice marfa 

şi apoi să se judece asupra punctelor litigioase.
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Dacă destinatarul refuză să primeasscă, sau nu se 
găseşte destinatarul “la locul destinaţiunii, în acest caz 

legea pune la dispoziţia cărăuşului mijloacele, pe cari 
le-am întâlnit şi la contractul de vânzare, arătate în art. 

71: poate să ceară constatarea calităţii sau a stării în 

care se află lucrurile, să le depună în depozit, sau chiar 

să le vândă în caz de pericol. 

435. Drept de privilegiu. — Toate sumele, datorate 

cărăuşului din contractul de transport sunt privilegiate. 

Cărăuşul, pe lângă un drept de retenţiune, adică dreptul de 

a nu preda obiectele decât contra preţului, mai are şi 

drepiul de a se despăgubi cu. preferinţă, faţă de alţi 

creditori asupra lucrurilor transportate. Cărăuşul poate -să 

realizeze creanța sa, vânzând lucrurile, după procedura 

instituită în favoarea ;mandatarului (art. 338), despre care 

ne-am ocupat la timp. 

Dreptul de privilegiu. încetează odată cu dreptul de 

retențiune; odată ce. cărăuşul a predat marfa, nu mai are 

acest drept de privilegiu. 

Cărănşul are dreptul de privilegiu nu numai pentru 

“sumele ce i se datoresc lui, dar şi pentru sumele ce se 

datoresc şi altor cărăuşi, pentrucă pot să fie mai mulţi cărăuşi, 

succesivi (transport cumulativ). Dacă o marfă pleacă din 

Anglia în România, vor fi 4—5 cărăuşi. Ultimul cărăuş are 

drept să ceară toate sumele ce se datoresc cărăuşilor ante- 

riori şi dacă el predă marfa fără a exercita dreptul de 

preferinţă, este răspunzător faţă de ceilalţi cărăuşi, cari au 

acţiune contra cărăuşului, care i-a prejudiciat. 

Acest drept de preferinţă nu se extinde şi la pretul 

mărfii; în caz că maria a îost trimeasă cu ramburs. 

Din termenii legii rezultă că este vorba numai de 

privilegiu pentru creanţă, rezultând din contractul de trans- 

port, ori preţul mărfii nu poate fi socotit o  creanţă 

dintr”un contract de transport. lată cum se exprimă legea 

(art. 437): |
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„Pentru toate creanţele, rezultând din contractul de 
transport, cărăuşul are privilegiu asupra lucrurilor trans- 
portate, până la predarea lor destinatarului. | 

„Dacă sunt mai mulţi cărăuşi, cel din urmă dintre ei 
exercită drepturile celor anteriori”. 

Vasăzică, trebue să fie vorba de o creanţă rezultând 
din contract; de unde concluziunea că. acea creanţă, care 
nu rezuliă din contractul de transport, nu se bucură de 
dreptul de preferinţă. 

În această privinţă, convenţiunea CIM spune în art. 25: 
„Calea ferată are asupra mărfii drepturile unui creditor 

gagisi, pentru totalitatea creanţelor, indicate în art. 20. 
Acest drept subsistă, atâta timp cât mărturile sunt în po- 
sesiunea C. F.”. | 

lar în art. 20, Convenţiunea spune: 
„Calea ferată destinatară este obligată să  încaseze 

totalitatea creanţelor rezultând din contractul de transport, 
în special taxele de transport, spesele diverse, taxele va- 
male, rambursele şi celelalte sume ce ar putea  încărcă 
transportul. 

„Ea face aceste încasări atât pentru contul său pro- 
priu cât şi pentru căile ferate precedente, precum şi peatru 
ceilalți interesaţi”. 

Din dispoziţiile art. 20 şi 25 din convenţiunea CIM, 
rezultă în mod precis că dreptul de preferinţă, — dreptul 
de gaj, cum zice convențiunea — se extinde pentru toate 
sumele prevăzute în scrisoarea de trăsură, inclusiv preţul 
lucrurilor. 

$ 89. Responsabilitatea cărăușilor. 

454. În ce consistă. — Cărăuşul răspunde de stri- câciunile sau pierderea lucrurilor de la predarea ce i-a făcut expeditorul şi până la eliberare. EI poate să scape de răspundere, dacă dovedeşte că stricăciunile sau pierderea s'au produs din cauză de forţă majoră sau din caz fortuit,
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din cauza _viţiilor lucrurilor ori din natura lor, din cauza 

faptei expeditorului sau destinatarului. Prin urmare, ori 

de câte ori, au pierit lucrurile în cursul călătoriei sau lucru- 

rile au suferit o stricăciune, proprietarul sau destinatarul 

nu este ţinut să facă altă dovadă în faţa instanţelor 

judecătoreşti, decât existenţa contractului de iransport, iar 

cărăuşul este răspunzător de stricăciune sau pierdere, afară 

numai dacă dovedeşte cazul fortuit, forţa majoră, sau că 

lucrul a pierit sau stricat din vițiul lucrului, din cauza na- 

turii lui, ori din îapta expeditorului sau a destinatarului 
Reţinem deci că în materie de transport, art. 425 c. 

com. enumără în mod limitativ, cazurile în cari debitorul 

este liberat şi nu răspuade de pierderi şi stricăciuni. 

Dacă cărăuşul nu poate să dovedească una din aceste 

împrejurări, el trebue să plătească despăgubiri. 

455 De ce răspunde cărăuşul. — Cărăuşul răspunde 

în primul rând de pierderea totală a lucrurilor; în al doilea 

rând de pierderea parţială; în al treilea rând, de stricăciuni,. 
aşa numite avarii; în al patrulea rând, în sfârşit, răspunde de 
întârziere. Marfa trebue să ajungă la destinaţie în ter- 

menul stipulat în contract. In ce priveşte transportul pe 

C. F. ştim că se prevede în Regulament şi Convenţinnea 

CIM, un maximum de timp şi nu mai este necesar de a se 

arăta în scrisoarea de trăsură un termen. 

"436 Limitarea răspunderii. — Potrivit dreptului co- 

mun, părţile pot să limiteze răspunderea; însă ele nu pot 

să stipuleze că debitorul nu va răspunde în caz de culpă 

gravă sau în caz de dol: culpa lata doio equiparatur. 

După dreptul comun se poate stipula ca debitorul să fie 

liberat de culpa levis, dar de culpa lata şi dol nu poate 

fi liberat. Acest principiu se aplică şi în materie de transpori, 

când e! este un act de comerț.
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Dar Codul: de Comerţ prevede următoarele limitări 
a răspunderii cărăuşului: 

1) Când se transportă lucruri fragile sau lucruri cari. 
se strică uşor sau când se transportă animale şi lucruri, 
pentru cari transportul urmează să fie făcut în anume 
condițiuni, administraţiunea căilor ferate poate să prevadă 
în convenţiune, că stricăciunile sau pierderile lucrurilor se 
presupune datorită naturii sau viţiilor lucrului sau din 
fapta expeditorului sau destinatarului. Aceasta însemnează că 
ori de câte ori C. F. ia asupra sa transportul unui lucru 
fragil sau al unui lucru care se sirică uşor sau a! unui 
animal, sau lucruri pentru care transportul urmează să fie 
fie făcut în anume condițiuni, C. F. poate stipula o prezumție 
de neresponsabilitate. Ea poaie să prevadă că dacă ua 
lucru fragil, pe care-l transportă, se strică, piere sau suferă 
vreo avarie, să fie prezumţiunea că acestea s'au întâmplat 
din cauza lucrului însuş sau din fapia expeditorului sau 
destinatarului. Dar dacă proprietarul lucrului dovedeşte că 
lucrul a pierit dintr'o culpă gravă a C. F., aceasta nu este 
liberată (art. 426 c. com.). 

2) A doua limitare de răspundere este cuprinsă în art. 
429 şi aceasta este o limitare generală, nu numai pentru 
C. F. Cărăuşul poate să limiteze răspunderea la atât la 
sută din valoarea lucrului ce urmează să-l transporte, 
atunci când lucrul, ce urmează să fie transportat, prin 
natura lui este supus în timpul transportului la o micşorare în 
greutate sau în măsură; iar dacă lucrurile de transportat sunt 
în lăzi sau baloturi, se va arăta pentru fiecare ladă sau 
balot în parte, cât la sută din valoarea lor înţelege să-şi 
ia cărăuşul asupra lui, în caz de pierdere sau avarie. 
Trebue să adăogăm, că şi în acest caz, cărăuşul va, îi 
ținut să plătească în întregime, dacă proprietarul sau cei 
interesaţi vor dovedi că deşi lucrul a suferit o micşorare 
în volum sau în măsură, aceasta nu se datoreşte naturii 
lucrului, sau dacă va dovedi că oricare ar fi fost natura
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lucrului, ea nu ar fi justificat o micşorare în volum sau 

în măsură, de gravitatea celei întâmplate. 
3) Al treilea caz de limitare a răspunderii îl cuprinde 

art. 441. Acest articol se referă la C. F. şi legiuitorul, 
l-a înscris ca o garanţie pentru public. Intr'adevăr, publicul 

este la discreţia C. F., el nu poate să facă unele trans- 
porturi, decât servindu-se de C. F. şi atunci legiuitorul 

caută să apere interesul public faţă de această mare putere 

_prevăzând că deşi în principiu cărăușul, după 'dreptut 

“civil, poate să-şi mărginească răspunderea, dacă nu e dol 

sau culpa lata; când este vorba de un transpori pe C.F. 

acestea nu pot să se excludă sau să rnărginească răspun- 

derile stabilite în art. 117, 418, 419, 425, 427, 428, 429, 

430, 432, 436, 440, decât dacă prin tarife speciale sar 

stabili că preţul transportului să fie mai mic decât acela 

cuprins în tarifele ordinare (art. 441). 

4) In al patrulea rând, prin art. 431 se prevede, că 

dacă expeditorul n'a declarat că între lucrurile pentru trans- 

portat se găsesc şi obiecte preţioase, titluri sau bani, că- 

răuşul, în caz de pierdere sau avarie, nu răspunde decât 

de valoarea declarată. 

437. Responsabilitatea la transporturile cumulative. - - 

O marfă, până la locul de destinaţie, poate să călătorească 

“pe reţelele mai multor cărăuşi, mai multor C. F.. de stat 

sau particulare. Este posibil ca la unele transporturi, maria 

să treacă dela un cărăuş la altul şi pot îi cărăuşii succesivi 

de acelaş fel sau pot îi deosebiți, până la un moment dat 

lucrul să călătorească pe C. F., iar dela un anumit punct 

pe vapor: până la Constanţa pe C. F., dela Constanţa, 

pe vasele S. M. R. până la Constantinopol. Când sunt 

mai mulţi cărăuşi succesivi, avem de aface cu un contract 

cumulativ, dacă maria, dela punctul de plecare şi până la 

destinaţie, este întovărăşită de 0 unică scrisoare de tră- 

srră. Se poate întâmpla când marfa merge pe reţelele mai 

;nultor cărăuşi, să avem tot atâtea contracte de transzort câţi
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cărăuşi sunt; dar se poate întâmpla, cum se întâmplă de 
obicei, în special pe C. F. ca să avem n singur contract 
de transport, deşi sunt mai mulți cărăuşi succesivi, deşi 
maria merge dela un prim cărăuş, trece la alt cărăuş, ş. a. m. 

Fiecare cărăuș are dreptul de a menţiona în scrisoarea 
de trăsură starea în care i-a fost predată marfa pentru a 
călători mai departe. 

Prin urmare la contractul cumulativ se cer două Con- 
diţiuni: 1) un şir neintrerupt de cărăuşi (călătoria nu trebue 
să fie cu etape şi cu întreruperi) şi 2) pentru toţi cărăuşii 
până la punctul de destinaţiune să nu existe decât o sin- 
gură scrisoare de trăsură. Expeditorul încheie contractul cu 
primul cărăuş şi i se eliberează o scrisoare de trăsură. 
Acolo unde încetează reţeaua primului cărăuş, acesta va 
preda cărăuşului următor lucrurile cu aceeaşi scrisoare de: 
trăsură, deci fără să se mai contecționeze altă scrisoare. 

Din punct de vedere intern, între cărăuşi sunt atâtea 
convenţiuni, câţi cărăuşi iau parte la transport. Dar între 
expeditor şi cărăuşi există un singur contract, este un con- 
traci de transport indivizibil, Opus indivisibile. | 

Fiecare din cărăuşi răspunde îaţă de expeditor şi 
această răspundere trece dela cărăuş la cărăuş. Cărăuşul 
al doilea răspunde pentru fapta cărăuşului I; cărăuşul 
II primeşte lucrul, cu răspunderea cărăuşului I şi cărău- 
şului II şi a. m. d. până la destinaţiune. Intre toţi cărăuşii 
este o obligaţiune solidară faţă de expeditor, ca la orice 
obligațiune comercială, în care sunt mai mulţi datornici. 

In caz de pierdere sau stricarea lucrurilor, expeditorul 
va intenta acţiunea de răspundere în contra primului cărăuş, 
sau în contra ultimului cărăuş, pentru despăgubiri, indi- 
ferent pe reţeaua cărui Cărăuş s'a întâmplat dauna. Insă 
legea îi mai lasă facultatea de a chema în judecată şi pe 
alt cărăuş, intermediar, dar numai în caz când poate dovedi, 
că dauna s'a produs pe reţeaua acelui cărăuş intermediar. 
Dacă expeditorul chiamă în judecată pe primul sau pe ultimul 
cărâuş, aceştia, la rândul lor, pot să cheme în garanţie pe
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cărăuşii intermediari sau, dacă nu i-a chemat în garanţie, 

ei plătesc daunele şi nu pot să spună, că paguba sa 

întâmplat înainte de primirea lucrurilor pentru a călători 

pe reţeaua sa. El plăteşte şi are acţiune recursorie contra 

celorlalţi cărăuşi. 

După cum ultimul cărăuş reprezintă pe toţi ceilalţi 

cărăuşi, atunci când cere dela destinatar sumele datorate 

în virtutea scrisorii de trăsură, tot aşa el reprezintă şi 

trebue să despăgubească pe expeditor, pe destinatar sau 

pe persoana, care este titulara scrisorii de trăsură, când 

aceasta este la ordin sau la purtător, rămânându-i acţiune 

contra adevăratului vinovat, pentru dauna suferită prin pier- 

derea sau avaria lucrului. 

In materie de contract de transport cumulativ, răspun- 

derea cărăuşilor nu mai este o răspundere, pentru fapta 

lui. Cărăuşul răspunde, fără să mai putem avea în 

această privinţă noţiunea de culpă sau nici măcar noţiunea 

de risc; cărăușul răspunde în virtutea legii, legea îl obligă 

să despăgubească, chiar dacă dauna ma fost pricinuită de 

el, sau de vre-un om din serviciul lui. Avem în cazul nostru 

un contract indivizibil, toţi răspund în mod solidar şi numai 

din punct de vedere al exercitării acţiunii acela, care are 

drept la lucru, are alegere, între cărăuşul 1 şi cărăuşuul 

ultim, sau contra unui cărăuş intermediar, dacă dovedeşte că 

el este vinovat de dauna pricinuită. 

438. Constatarea daunei și lichidarea ei. —— Dauna se 

constată potrivit art. 71, despre care ne-am ocupat în 

materie de vânzare, când lucrul provine dintr'o altă piaţă 

şi când cel interesat, cumpărătorul, are interes să constate 

lucrul. El se adresează preşedintelui tribunalului sau jude- 

cătorului de ocol, care numeşte experţi; şi tot aceşti ma- 

gistraţi pot ordona depozitarea lucrului. iar în caz de pe- 

ricol, chiar să fie vândut. La cele prevăzute de art. TI, 

în materie de transport legea adaogă, că acela, care are
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drept asupra lucrului, poate să pretindă, în caz de avarie 
sau de pierdere parţială, să i se predea lucrul, cu sau 
fără cauţiune, după cum va decide justiţia (art. 427). Dar 
dacă în ce priveşte constatarea daunelor, normele, în materie 
de transpori Suni dispoziţiile art. 71, cari ştim că se 
aplică nu numai la vânzare şi transport, ci la toate cazurile 
similare, când cineva are interes să constate starea unui 
lucru, deci în caz de mandat, comision, eic.; să vedem 
cum se lichidează daunele odată ce ele sunt constatate, 
adică cât trebue să plătească cărăușul pentru paguba pri- 
cinuită. 

In această privinţă, codul de comerţ face oarecari de- 
rogări dela principiile din art. 1084 —1086 c. civ.; paguba, 
în caz de pierdere sau avarie a lucrului, nu este aceia din 
€. CiV., damnuni enimergens şi lucrum cessans, ci se cal- 
culează dauna, spune c. com,, după preţul curent al lucru- 
rilor transportate, la locul şi timpul predării, iar preţul 
curent se stabileşte după. dispoziţiile art. 40 (după mercu- 
riale sau cota bursei) şi numai în cazul când există din 
partea cărăuşului un dol sau culpă gravă, numai atunci 
despăgubirea este egală cu aceea arătată, art. 1084—1086 
C. civ. 

Prin urmare, pentru ca să aflăm care va fi quantumul 
despăgubirii, trebue să ştim în cazul când Iucrul a pierit, 
care este preţul curent al lucrului, la locul Şi timpul, când 
lucrul trebuia predat; iar dacă este numai o avarie, o 
stricăciune, în acest caz se va vedea valoarea lucrului, 
preţul ce l-ar avea la destinaţie, dacă bunul ajungea în 
condițiuni bune şi diterenţa constitue dauna provocată, pe 
care cărăuşul va trebui s'o plătească celui Păgubii. Iată 
deci ca legea după ce pune pe capul cărăuşului o respon- 
sabilitate mai mare, fixează o daună mai mică decât dauna 
obicinuită, iar despăgubirea obicinuită (potrivit art. 1084 
şi urm. c. Civ.) nu are loc, decât atunci când se va 
dovedi culpa gravă sau dolul cărăuşului.
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459. Daune în caz de întârziere. — Dar în loc de o 
pierdere totală sau parţială, sau în loc de avarie, putem 
avea o întârziere: lucrul nu ajunge la timp. In caz de 
întârziere, cărăuşul trebue să despăgubească. In această 

privinţă, legiuitorul fixează un mod special de lichidare 
a pagubei. Dacă lucrul a ajuns la destinaţie peste termenul 
stabilit în contract, cărăuşul trebue să despăgubească, --— 

spune legea, — proporţional cu întârzierea, adică din pre- 
țul transportului, cărăuşul pierde o parte, proporţională 
cu întârzierea; iar dacă lucrul a întârziat cu îndoitul ter- 

menului stipulat (trebuia să ajungă într'o lună şi ajunge: 

în două luni), cărăuşul pierde întreg preţul transportului. 

Și legea adaogă (art. 428), că în afară de pierderea aceasta 

a preţului transportului, totală sau parţială, cărăuşul mai 
trebue să despăgubească pe cel în drept şi de alte pagube, 

dacă cel în drept va dovedi că a suferit şi alte pagube 
mai mari. Cari suni aceste pagube mai mari? Până unde 
trebue să despăgubească cărăuşul pe acela, păgubit prin 
întârziere? Legea nu spune, însă noi trebue să hotărim că 

un cărăuş nu poate să fie obligat să plătească mai mult, 

decât ar îi plătii, dacă lucrul ar îi pierit in întregime. 
Destinatarul nu poate să pretindă in caz de întâr- 

ziere, o despăgubire care ar întrece suma, ce cărăuşul ar 

îi fost obligati s'o plătească, în caz de pierdere totală a 

lucrului 
Bunăoară, dacă transportă cărăuşul un lucru şi presu- 

punând că acest lucru ar fi pierit pe drum şi că, la locul 

de destinaţiune şi la timpul predării el ar îi valorat 10.000, 

cărăuşul ar trebui să plătească, în caz de pierdere totală, 

suma de 10.000, pentru că aşa lichidează codul de comerţ 

dauna: după preţul cureni la timpul şi locul de destinaţiune. 

Dar să ne închipuim că în loc de pierdere totală, am avea 

o întârziere de 5 luni (în contract timpul călătoriei eră 

de 1 lună). Faţă de întârziere aşa 'de mare, cărăuşul 

nu mai are drept la preţul transportului, iar dacă destiaa- 

tarul va probă o pagubă mult mai mare decât preţul 

33
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transportului, el va avea dreptul şi la o despăgubire, însă 
până la suma de 10.000. Destinatarul nu poate să pre- - 
tindă mai mult, să spună că el, vânzând marfa şi cumpă- 
rând alia, ar fi putut câştiga 50.000; căci dacă am admite 
o asemenea despăgubire, am ajunge la rezultatul, că în 
caz de pierdere totală să se plătească 10.000, iar în caz 
de întârziere, 50.000! De aci trebue să tragem concluzia 
că cărăuşul trebue să plătească despăgubire, dar aceasta 
nu poate să întreacă suma ce cărăuşul ar fi fost obligat 
so plătească, în caz de pierdere totală a lucrului. 

440 Cine exercită acțiunea în daune? — Acţiunea în 
daune o exercită expeditorul, mai ales când el este şi des- 
tinatar. Acţiunea o exercită expeditorul, chiar dacă lucrurile 
au ajuns la destinaţiune, dacă destinatarul nu apare, sau 
refuză să primească. In cazul când scrisoarea de trăsură 
este la ordin, acţiunea o exercită acela, care se va legitimă, 
printr'un şir neîntrerupt de giruri; iar dacă scrisoarea e “e 
la purtător, acţiunea se exercită de către posesorul scrisorii 
de trăsură. 

Din moment ce lucrul a ajuns la destinaţiune sau, 
după trecerea zilei în care lucrul trebuia să ajungă la 
destinaţie, destinatarul poate să intenteze acţiunea în daune 
(art.432). Dacă după ajungerea la destinaţiune, destinatarul 
intentează acţiunea în daune, expeditorul nu mai poate avea 
nici un drept asupra lucrurilor. 

441. Decideri și prescripţie. — In materie de transport, 
legea prevede şi decăderi. Nu se mai poate exercită ac- 
fiunea de răspundere contra cărăuşului, dacă destinatarul 
a plătit preţul transoortului şi Sumele arătate în scrisoarea 
de trăsură; plătind, a primit lucrul fără nici o rezervă. Art. 
440 c. com. spune că plata preţului transportului şi pri- 
mirea fără rezervă a lucrurilor transportate — chiar dacă 
plata transportului ar îi fost făcută mai înainte -— sting 
orice acţiune în contra cărăușului.
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Plata transportului şi primirea fără rezerve a lucrurilor 

transportate, nu sting acţiunea in răspundere în contra 

cărăuşului, dacă sunt întrunite următoarele 3 condițiuni: 

1) Dacă se dovedeşte că pierderea sau stricăciunea nu 
se putea cunoaşte în momentul predării; " 

2) Dacă se dovedeşte că pierderea sau stricăciunea a 

avut loc după ce lucrurile au fost primite de cărăuş şi 

până la liberarea lor destinatarului; 

3) Dacă cererea pentru verificarea stării în care se 

găsesc lucrurile s'a făcut îndată după ce sa descoperit 
paguba şi nu mai târziu de 5 zile după primirea lucru- 

rilor de către destinatar. 

Acţiunile în contra cărăuşilor sunt supuse unei pres- 

cripțiuni de şase lui, dacă transportul a fost făcut în 

Europa (minus Islanda şi insulele Feroe), într'o piaţă ma- 

ritimă a Asiei şi a Africei de pe Mediterana, Marea Neagră, 

Canalul de Suez sau Marea Roşie. 

Dacă transportul a avut loc în altă parte, prescripția 

este de un an. 
In caz de pierdere totală, termenul de prescripţie curge 

din ziua cârid lucrurile îrebuiau să ajungă la destinaţie; 

în caz de pierdere parţială, avarie sau întârziere, termenul 

curge din ziua predării mărfurilor în primirea destinata- 

"ului (art. 956). 

Prescripţia de care vorbim, nu se aplică transporturilor 

de călători. Acţiunile derivând din obligaţiunea cărăușului 

de a duce la destinaţie pe călător sain et sauf, suni supuse 

prescripţiei obişnuite (în materie comercială 10 ani). 

$ 90. Responsabilitatea căilor ferate. 

442, Convenţiunea dela Berna şi Regulamentul C.F.R. -- 

Căile ferate răspund pentru executarea contractului de trans- 

port potrivit convenţiunii internaţionale de la Berna din 

1924 (C.L.M.), care după cum ştim a înlocuit convenţiunea 

din 1890. Pentru transportul ferovier intern avem Regu-
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lamentul C. F. R., care reproduce dispoziţiunile conven- 
țiunii din 1890. 

In general noua convenţiune are la bază convenţiunea din 
1890 şi-a păstrat chiar aceeaş numerotare a articolelor. 

Să arătăm care este răspunderea căilor ferate ţinând 
seama de noua reglementare din 1924. 

443.  Responsabilitatea colectivă. —— Calea ferată, care 
a primii spre transportare marfa cu scrisoarea de trăsură 
este responsabilă de executarea transportului pe întreg par- 
curs până la eliberare. Fiecare cale ferată următoare prin 
însăşi faptul primirii mărfii cu scrisoarea de trăsură pri- 
mitivă, participă la contractul de transport, conform cu 
stipulaţiunile acestui document şi acceptă obligaţiile cari 
decurg din el (art. 26 din convenţiune, $ 64 din Regu- 
lamentul C.F. R.). 

Reclamantul are alegerea în a executa acţiunea împo- 
triva căii ferate expeditoare, împotriva căii ferate destina- 
tare sau împotriva căii ferate pe rețeaua căreia s'a întâm- 
plat paguba (art. 42 din convenţiune). 

Prin urmare, întâlnim şi la transportul feroviar aceleaşi 
principii ca şi la transportul obişnuit, când sunt mai, 
mulţi cărăuşi succesivi legaţi prin aceeaş scrisoare de trăsură. 

444. Întinderea rispunderii. — Calea ferată răspunde 
de pagubele pricinuite: 

1) In caz de pierdere totală sau parţială a lucrurilor; 
2) In caz de avarierea lucrurilor; 
3) In caz de întârzierea eliberării lucrurilor. 
Calea ferată nu răspunde: 
a) In caz de pierdere totală sau parţială sau în caz 

de avarie, dacă dovedește că paguba a fost cauzată: de 
o culpă a celui ce a predat marta, sau a celui în drept de 
a dispune de ea; de un ordin al acestuia fără ca să aibă 
calea ferată vină; din viţiul chiar al mărtii; dintr'un caz 
de forţă majoră (art. 27 din convențiune; $ 66 din Re- 
gulamentul C. F. R.). |
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b) In caz de întârziere, dacă dovedeşte, că întâr- 

-zierea a fost provocată de împrejurări, pe cari calea ferată 
nu le puteă evita (nu-i stătea în putinţă să le înlături), art. 27 

din convenţiune. 

443. Restricţiuni şi limitarea răspunderii. — Pici avem: 

restricţiuni în caz de pagube rezultate din anumite cazuri; 
restricţiuni în caz de pierdere de greutate; limitarea în caz 

de aplicarea unor anumite tarife. 
1) Restricţiuni în caz de pagube rezultate din anumite 

cazuri. Calea ferată nu este răspunzătoare de pagubele 
rezultate din una sau mai multe din cauzele următoare: 

a) Pericol inerent transportării în vagoane descoperite, 

pentru mărfurile, cari au fost transportate astfel, fie pe 

baza prescripţiilor tarifare, îie conform înţelegerii cu pre- 

dătorul menţionată în scrisoarea de trăsură; 

b) Pericolul rezultând fie din lipsă, fie din detectuozi- 

tatea ambalajului, pentru mărfurile expuse prin natura lor 

la pierderi şi avarii când nu sunt ambalate; 

c) Pericol inerent operaţiilor de încărcare sau de des- 

cărcare sau rezultând din o încărcare defectuoasă, pentru 

mărfurile încărcate de predător sau descărcate de destina- 

“ar, fie pe baza tarifelor, fie conform înțelegerii cu pre- 

dătorul, menţionată în scrisoarea de trăsură, fie pe baza 

înţelegerii cu destinatarul; 
d) Pericol special, fie pierdere totală sau parţială, fie 

de avarie, fie mai cu seamă prin spargere, ruginire, deterio- 

rare internă, spontană, scurgere extraordinară, uscare, pier- 

dere, la cari sunt expuse anumite mărfuri din cauze ine- 

rente naturei lor; 

e) Pericol rezultând fie din faptul că obiectele excluse 

la transport, au fost totuşi expediate sub denumiri neregu- 

late, inexacte sau incomplete, fie din cauză că obiectele 

admise la transport numai în anumite condițiuni au fost 

expediate sub o denumire neregulată, neexactă sau incom- 

pletă, sau fără ca predătorul să îi luat măsurile de pre- 

cauţiune prescrise;
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Î) Pericolul special pe care transportul îl poate aveă: 
pentru animalele vii: 

2) Pericolul pe care trebue să-l înlăture însoţitorul 
măriurilor sau animalelor vii, când pe baza acestei conven- 
iuni, a tarifelor sau a înţelegerii cu predătorul şi men- 
ționată în scrisoarea de trăsură, transportul acestor ani- 
male sau a acestor mărfuri trebuie efectuat cu însoțitor. 

Când considerând împrejurările de fapt, o pagubă a 
putut rezultă din una sau mai multe din aceste cauze, există 
prezumția că paguba a rezultat din aceste "cauze, afară 
dacă cel în drept nu face proba că dauna nu rezultă dis 
aceste cauze (Art. 28 din convenţiune). 

2. Restricţiuni în caz de pierdere de greutate. Pentru 
mărturile, cari sufer în general — din cauza naturii lor 
particulare — o pierdere din greutate prin simplul fapt al 
transportului, calea ferată nu răspunde de lipsuri decât 
dacă ele depăşesc de 20% sau 10% după un tablou de 
mărfuri prevăzut în art. 31 din convențţiune. 

Cel în drept poate dovedi însă că pierderea nu rezultă 
din cauzele, cari justifică toleranța. 

3. Limitarea despăgubirei în caz de aplicarea unor 
anumite tarife. 

Când calea ferată oferă publicului condițiuni speciale 
de transport (tarife speciale sau excepţionale) comportând 
o reducere asupra preţului total, calculat după condiţiunile 
ordinare (tarife generale), ea poate să limiteze la un maxi- 
mum despăgubirea datorită celui în drept în caz de avarie, 
pierdere sau întârziere. 

Când maximul astfel stabilit rezultă din cauza unui 
tarif aplicat numai pe o fracțiune a parcursului, limitarea 
despăgubirii nu poate îi aplicată de cât dacă faptul gene- 
rator al despăgubirii s'a produs pe această porţiune de 
parcurs. (art. 34 din convenţiune). 

446.  Lichidarea daunei. —  hici distingem: 
1. Pierdere totală sau parțială a mărții. — Dauna se 

calculează:
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După cursul bursei; 

In lipsă de curs, după preţul curent al pieţei; 

In lipsă şi de unul şi de altul, după valoarea uzuală 
a mărfurilor de acelaş îel şi calitate, la locul şi epoca 

unde maria a fost predată pentru transport. Totuşi, des- 

păgubirea nu poate depăşi 50 franci de kilogram brut de 

mariă lipsă, sub rezerva limitărilor prevăzute la art. 34. 
Pe lângă aceasta se mai rambursează şi cheltuelile de 

transport, taxele vamale şi celelalte sume debursate pen- 

tru marfa pierdută, fără alte daune-interese, sub rezerva 

excepțiilor prevăzute la art. 35 şi 36. 
“Când elemenele cari servesc de bază la calculul indem- 

nizării nu sunat exprimate în moneta ţării unde se cere 
plata, conversiunea se face după cursul zilei şi a locului 
unde se face plata. (Art. 29 din convenţiune). 

2. Avarierea mărfurilor. In acest caz calea ferată trebue 

să plătească totalul deprecierii suferită de marfă, fără alte 

daune-interese. Cel dăunat poate pretinde şi o Sumă mai 

mare când a făcut declararea interesului la liberare (art. 

35 din convenţiune şi $ 74 din Regulamentul C. F. R.) şi 

anume: poate pretinde până la maximum sumei declarate, 

dovedind însă cifra pagubei suplimentare. Deasemenea suma 

reclamată poate fi mai mare în caz de dol al căilor ferate. 

Totuşi despăgubirea nu poate întrece: 

a) In cazul când toată marfa a fost depreciată prin 

avarie, suma ce sar îi plătit în caz de pierdere totală; 

b) In cazul când numai o parte a iransportului este 

depreciată prin avarie, suma ce s'ar îi plătit pentru pier- 

derea totală a părţii avariate. (Art. 32 din convenţiune). 

3. Intârziere. — lată în această privinţă ce stabileşte 

art. 33 din convenţiune: 

„8 1. — In caz de depăşire a termenului de predare, 

dacă cel în drept nu dovedeşte că i sar fi pricinuit o 

pagubă prin întârzierea transportului, calea ferată este obli- 

gată să plătească:
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1/10 din preţul transportului peniru o întârziere care: 
nu depăeşte 1/10 din termenul de predare; 

2/10 din preţul transportului pentru o întârziere mai 
mare de 1/10 dar nedepăşind 2/10 din termenul de predare. 

3/10 din preţul transportului pentru o întârziere mai 
mare de 2/10, dar nedepăşind 3/10 din termenul de predare. 

4/10 din preţul transportului pentru o întârziere mai 
mare de 3/10, dar nedepăşind 4/10 din termenul de predare. 

5/10 din preţul transportului peniru orice întârziere: 
mai mare de 4/10 din termenul de predare. 

$ 2. — Dacă se face dovadă că a rezultat o pagubă 
din cauza întârzierii, se va plăti pentru această pagubă, o 
despăgubire ce nu poate depăşi preţul transportului. 

$ 3. — Despăgubirile prevăzute la $ 1 şi 2 al acestui 
articol nu se pot cumulă cu cele cari ar trebui plătite în 
caz de perdere totală a mărturilor. _ 

In caz de pierdere parţială, ele se vor plăti, dacă este 
cazul, numai pentru marfa nepierdută. 

In caz de avarie despăgubirea pentru depăşirea terme- 
nului de predare se cumulează, dacă e cazul, cu indemni- 
tatea prevăzută la art. 32. 

447. Dol sau culpă gravă. — Art. 36 din convenţiune: 
hotărăşte că în toate cazurile când pierderea totală sau par- 
țială, avarie sau întârzierea unei mării are de cauză dolul. 
sau o culpă gravă imputabilă căiei ferate, cel în drept trebue 
să îie complect despăgubit pentru prejudiciul dovedit până la 
concurenţa dublului sumelor maxime arătate în art. 29, 32, 
33, 34 şi 35 din convenţiune. 

448.  Decăderi şi prescripţie. — Pentru a vedea deo- 
sebirea de transportul obişnuit, ne mărginim să reprodu- 
cem următoareie articole din convenţiunea C. |. M.:
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Articolul 44 

Stingerea acţiunii născută din contractul de transport 

contra căiei ferate. 

$ 1. — Primirea mărtei stinge orice acţiune contra căiei ferate 

provenind din contractul de transport. 

$ 2. — Totuşi acţiunea nu se stinge: 

1. Dacă cel în drept face dovadă că paguba are de cauză 

un dol sau o culpă gravă imputabilă căiei ferate. 

2. In caz de reclamaţie pentru întârziere, când reclamaţia 

e făcută uneia din căile ferate arătaie la art. 42 $ 3, în un 

termen de maximum 1/4 zile, afară de ziua primirii mărfei. 

3. In caz de reclamaţie pentru pierderea parţială sau avarie: 

a) Dacă pierderea sau avaria a îost constatată înainte de 

luarea în primire a mărfei de cel în drept conform art. 43; 

b) Dacă constatarea care trebuie făcută conform art. 43 nu 

s'a tăcut din culpa căiei ferate. 
4. In caz de reclamaţiune pentru stricăciuni neaparente a 

căror existenţă este constatată după luarea în primire cu con- 

diţia ca: _ 

a) Vgrificarea mărfei în staţia de destinaţie să nu fi fost 

oferită celui în drept de către calea ferată; 

b) Cererea de -constaţare, contorm art. 43, să fie făcută ime- 

diat după descoperirea pagubei şi cel mai târziu în cele 7 zile 

cari urmează luarea în primire a măriei; 

c) Cel în drept să facă dovada că paguba s'a produs în 

intervalul dintre primirea spre transportare a mărfei de către 

calea ferată şi predarea ei; 

5. Când acţiunea are de obiect restituirea sumelor plătite 

sau plata rambursului prevăzute la art. 19. 

$ 3. — Cel în dre»t poate refuza luarea în primire a mărfei 

chiar după primirea scrisorii de trăsură şi plata taxelor de 

transport, atâta timp cât calea ferată n'a făcut verilicările cerute 

de către cel în drept pentru a se constata paguba invocată de el. 

Rezervele ce le-ar face luând în. primire marfa nu vor avea 

nici un efect, afară numai dacă nu sunt recunoscute de calea 

ferată. | 

$ 4. — Dacă la predarea mărfii lipseşte o parte din co- 

letele prevăzute în scrisoarea de trăsură, cel în drept poate men- 

ționa pe chitanța prevăzută la $ 1 al articolului 16 că acele colete, 

-specificate în mod precis, nu i-au fost predate.
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Articolul 45 

Prescripțiunea acțiunei născută din contractul 

de transport. 

$ 1. — Acţiunea născută din contractul de transport se pre- 

scrie printr'un an, când suma dațorată n'a fost fixată printr'o 

recunoaştere, prin o transacţie sau printr'o judecată. 

Totuş prescripţia este de trei ani când e vorba: 

a) De acţiunea expeditorului pentru plata unui ramburs încasat 

de către calea ferată dela destinatar; 

bj De o acţiune bazată pe o pagubă având drept cauză dolut 

sau o culpă gravă; 
c) De o acţiune bazată pe cazul de fraudă arătat la art. 38. 

Ş$ 2. — Prescripţia curge: 

a; Pentru cererile de despăgubiri în caz de pierdere parţială, 

avarie sau înţârziere la eliberare: 

din ziua eliberării transportului către destinatar; 

b) Penţru cererile de despăgubiri în caz de pierdere totală: 

din ziua expirării termenului de predare; 

c; Pentru cererile de plată sau de restituţiune de taxe, de 

spese accesorii sau de suprataxe sau pentru cererile de rectifi- 

cări de taxe, în caz de aplicare eronaţă a tarifului sau de greşeli 

de culcul: 

dir. ziua plăţii taxei a cheltuelilor accesorii sau asupra taxelor, 

sau în caz de neplată a taxelor din ziua predării transportului 

spre expediere: 

d) Pentru cererile relative la ramburse prevăzute în art. 19: 

din a 90-a zi după expirarea termenului de predare; 

e) pentru cererile de plaţa unui supliment de taxe reclamat de 

biurourile vamale: 

Din ziua reclamaţiunii vămii. 

Ziua indicată ca punct de plecare a termenului de prescripţie 

nu e socotită nici odată în acest termen. 

$ 3. — În caz de reclamatţiune administrativă, scrisă, adresată 

căilor ferate, coniorm art. 40, prescripţia încetează a curge, 

Prescripţia reîncepe a curge din ziua când calea ferată a respins 

în scris cererea şi a restituit piesele justificative cari îi fusese 

alăturate. Vovada primirii reclamaţiunii sau a răspunsului şi aceia 

a restituirii pieselor justificative sunt în sarcina celui ce invoacă 

acest lucru. 

Reclamaţiile ulterioare nu suspendă prescripţia.
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$ 4. — Sub rezerva dispoziţiilor de mai sus, suspendarea şi 

întreruperea prescripţiei sunt regulamentate de legile şi regula- 

mentele Statului unde acţiunea este intentată. 

Articolul 46 

Inadmisibilitatea redeschiderii acţiunii stinse sau 

prescrise 

Acţiunea stinsă sau prescirsă, conform cu dispoziţiunile art. 

44 şi 45 nu poate îi redescaisă nici sub forma.unei cereri recon- 

venţionale, nici sub forma unei excepţiuni, 

$ 91. Transportul de călători. 

449.  Definițiune și legile aplicabile. — Contractul de 

transport de călători este acel contract prin care cărăuşul se 
obligă să transporte sau să facă să se transporte dela un 
loc la altul persoane (călători). 

Codul de comerţ se ocupă de acest contract numai când 

e vorba de transportul pe apă; relativ la transportul de 

călători pe uscat el tace, rămânând a se aplica principiile 

generale în materie de obligaţiuni precum şi normele de la 

locaţiunea lucrărilor din codul civil. Prin analogie se vor 
aplica şi principiile compatibile dela transportul de lucruri, 

aşa cum sunt înscrise în codul de comerţ. Convenţiunea 

internaţională dia 1924: C. 1. V. (denumită astfel — 

C. 1. V. — dela cuvintele: Convention internationale des 
voyageurs), precum şi Regulamentul de transport al căilor 

ferate române se ocupă îndeaproape de transportul călători- 

lor. Aşa în Regulament găsim Partea II „Excedierea că- 

lătorilor” tratându-se despre: Orare, curse speciale, timpul 

de plecare; preţul de parcurs; indicațiunile biletelor de că- 

lătorie; eliberarea biletelor; reluarea şi schimbarea biletelor 

cumpărate; sălile de așteptare; urcarea şi coborârea din tren; 
distribuirea locurilor; fumatul în vagoane; scăparea trenu- 
rilor; excluderea de la călătorie; controlul biletelor; atitu- 

dinea în timpul călătoriei; vătămarea vagoanelor; procedarea
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în staţiuni intermediare; întreruperea involuntară a călătoriei;. 

întârzierea trenurilor, întreruperi de circulaţie; luarea câinilor” 

în vagoane; luarea bagajelor de mână în vagoane de călă- 

tori; obiecte ce nu se pot lua în vagoanele de călători. 

lar în Partea III „„Expedierea bagaejlor”, găsim: De- 

finiţiunea bagajelor; ambalaj, înlăturarea etichetelor vechi; 

Expediere, recipisă de bagaj; eliberarea bagajelor; răspun- 

derea căii ferate pentru bagaje; bagaje pierdute; răspun- 
derea pentru sosirea întârziată a bagajelor; hamalii, păstrarea: 

bagajejlor; obiecte găsite. 

450,  Obligațiunea cărăuşului. Responsabilitate. — Că- 

răuşul prin contract se obligă de a duce pe călător nevătămat 

la locul de destinaţiune, aşa cum spune jurisprudenţa fran- 

ceză: sain et sauf. 
Din această obligaţiune rezultă responsabilitatea că- 

răuşului pentru vătămările provocate călătorului prin diferite: 

accidente în timpul parcursului. 
In această privinţă jurisprudenţa franceză — şi după. 

dânsa cea română — a evoluat foarte mult în ultimii 30 

de ani. 

Mai înainte în caz de accidente în cursul executării con- 

tractului de transport (răniri, moarte), cel vătămat sau moş- 

tenitorii lui trebuiau să dovedească culpa cărăuşului, întru- 

cât se făcea aplicaţiunea art. 998 şi urm. din codul civil (culpa. 

aquiliană); mai târziu s'a văzut, că greşit în materie con- 
tractuală se recurge la elementele quasi-delictelor, întrucât ne 

găsim în faţa unei culpe contractuale: cărăuşul are indato- 

rirea să ducă la destinaţie pe călător sain et sauf. Dacă în 

cursul călătoriei s'a produs un accident, calea ferată este pre- 
supusă în culpa; călătorul nu are de dovedit decât existenţa 

contractului de transport şi vătămarea sa; cărăuşul —— debi- 

torul — trebue să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiunea 

sa şi nu este în vină de vătămare. Ă 

In cele din urmă jurisprudenţa a mers mai departe: ka. 

contractul de transport nu e numai o prezumție de culpă,
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căci dacă admitem prezumție, atunci trebue să liberăm pe 

cărăuş când acesta dovedeşte lipsa de culpă, pe când potri- 

vit art. 1475 c. civ. şi art. 425 c. com. cărăuşul pentru a 

scăpa de răspundere trebue să dovedească că accidentul 

s'a produs dinirun caz fortuit sau de forţă majoră, din. 

chiar viţiul propriu al lucrurilor sau din natura lor, din. 

faptul expeditorului sau din cel al destinatarului. Această 

răspundere prevăzuiă de lege când e vorba de transport 

de lucruri trebue aplicată prin analogie şi la transportul de 

călători. Astfel a ajuns jurisprudenţa să condamne pe cărăuş 

în caz de vătămări suferițe de călători, liberându-l numai 

dacă dovedeşte că accidentul se datoreşte unui caz fortuit 

sau de torţă maojră, ori în fine culpei chiar a călătorului. !). 

1) în ce priveşte evoluţiunea doctrinei şi a jurispundenței a se 

vedea Julieu Bonnecasse, în vol. ll, p, 575 şi urm. al suplimentului 

la Tratatul D-lor Bandy-Lacantinerie.
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