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o „TITLUL. Iv 

DESPRE CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE sI DREPTURILE RESPECTIVE | 
ALE SOCILOR 

1; Redactorul codului,. dup ce în titlul: 1I[ a tratat 
despre obligaţiuni în general, începe cu titlul IV să deter- 
mine regulele specială ale fie-cărui contract. Vom avâ:a con- 
Stata că repulele privitre la contractele speciali Sunt, în 
mare parte, desvoltarea, principiilor : generali pe cari -le-am 
vădut. Facem acâstă: observaţiune, pentru că “dela început 
trebue să spunem că 'disposiţiunile. generali pe cari le-am 
vădut în titlul Il se aplică fie-cărui contract special, întru 
cât o disposiţiune expresă sai natura contractului nu “se 
opune. 

2. Cel dtutâiu contract: speciât. de care se 5 ocupă: codul 
este acela care regulâză rapârturile! socilor relativ la patri- 
moniele lor. Rubrica titlului se seiv văăde! cuvintele. contractul 
de cisătorie. Este bine să nâtăm că aci nu mai pâte fi vorba 
de contractul, prin care socii se căsătoresc şi care propriii . 
se numesce contractul de căsătorie; aci este vorba de eontrac- 
tul prin care socii .regul6ză cum să se urmeze 'cu. avârea 
lor după celebrarea căsătoriei;. este, cu alte cuvinte, vorbă 
despre contractul bănese de căstitorie sati, cum se-mar' dice încă, 
despre convențiunile mutrimoniali. "Tot: aceeași observaţiune 
presentăm şi asupra restului rubriccă: şi despre dreptuvile 

"respective ule socilor, adică despre drepturile ce fie-care din. .
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socă are asupra averei ce constitue Gre-cum patrimoniul căsă- 
-toriei; de 6re-ce despre drepturile ce socii au în acâstă ca- 

litate, acestea le-am vădut la efectele căsătoriei. , 
3. Repularea raporturilor bănesci între soci a trebuit 

să facă preocuparea seri6să a legiuitorului. La început la 
“Romani, atât cât patrir potestas şi îmunus conferiat puteri ab-.: 

solute celui ce le avea, nu putea să fie discuţiune pentru 
"vre-o deosebire de interes bănese al femeii. Femeia cât se 
găsesce sub. puterea paternă, tot. ce câștigă, câștigă pentru 
“părintele săii, iar. dacă ac6stă, femeie trece sub puterea ma- 
ritală, ea fiind loco filie, tot ce dobîndesce devine proprie- 
tatea bărbatului. A | 

Din primii ani ai desvoltărei republicei, chiar pentru 
acei cari se găsiaii sub puterea. paternă, practica romană a 

„început să recunâseă un patrimoniu deosebit de al aceluia 
sub puterea cărui se sgăsiati şi acest patrimoniti se-numea | 
peculiu. Nu intrăm în desvoltarea diferitelor „peculii; credem 
necesar, a spune numai că aprope tot astfel a început să se 
introducă și zestreu, adică a, început întru cât-va să se vadă 
că femeia ar, avă și ea o.avere deosebită. de aceia a băr- 
batului: să. Negreşit că crearea dotei nu are loc la o epocă fixă, pentru ..că în sistemul roman legile nu se crean. așa cum. se crează astă-di în cea mai mare parte din statele moderne. La Romani modificările se introduceati printr'o evoluțiune lentă și pe nesimţite, consistând mai adesea în lărgirea aplicării, unei reguli . deja, fixată, şi cu încetul se „ajunge la o adevărată modificare. Cu timpul: puterea mari- tală se slăbesce şi femeia. începe a av un patrimoniii al ci, deosebit de. acela al bărbatului, o. zestre. " _ „Puterea maritală ne explică. pentru ce de la început, când zestrea începe să se arate, se dicea că ea este pro- „Prietatea. bărbatului. De sigur că .şi în societatea romană la inceput, la o epocă unde date istorice lipsesc, a trebuit să 50 praetice, ca în tâte societăţile primitive, obiceiul ca băr- batul se cumpere sai si răpâscă fata de la părinții -săi.. | 

că, pănă la Grea an pitea abinilor Și d dă dovadă ceiii. Noi ne ocupăm negre: it ae anu a pp ceah acest Obi intrase deja în cetatea ronianii Boca în care _clvilisația Ă 7 4 ȘI in care incepuse să se
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dea, fetii o avere Gre-care, pentru ca.cu acâstă avere să 

pâtă bărbatul întîmpina nevoile căsătoriei. Atunci, : aşa dar, 

zestrea, era proprietatea. bărbatului: 

Cu t6te acestea o mulţime de comentarii s'a făcut asu- 
pra adevăratului înțeles: al acestei reguli, precum Și com- 
binarea acestui început cu ceea-ce u intervenit în urmă, că 

femeia nu era, considerată ca.străină din punctul de vedere 
al proprietăţei zestrei. (Quamouis în Dbonis mavili dos sit mulieris 
tamen, est. (C. 75. Dig. De jure dotium). 

Ia început vedem că bărbatul, având puterea maritală, 

devin proprietar pe zestre, dar se introduce ideia că la o 
epocă Gre-care bărbatul ar fi nevoit să restitue acestă zestre. 
Ca şi pentru peculiul fiului de familie, se vede distinețiunea, 
între zestrea profeclilia de zestrea adventitia. Dacă zestrea era 
profectice, adică dacă era dată de părintele fetii, — care în - 

“sistemul roman din urmă era obligat să'și doteze fiica — 
trebuia să fie restituită, fie femeii, la încetarea căsătoriei, 

fie însuşi constituitorului ei, când femeea înceta din viață - 
şi nu avea copii. Mai în urmă chiar zestrea adventice putea 
să lie restituită, atunci când se stipulase o asemenea, restituire. 

Indată ce ideia de restituire a .zestrei începe să'și facă 

„loc în practica romană, ea începe să se desvolte încetul cu 

încetul, până ce sub Justinian găsim că oră cum era acâsta, 
zestre constituită, bărbatul era dator să o restitue femeii sale. 

In privinţa restituirei zestrii găsim diferite texte în cari 

se spune .că bărbatul nu era obligat să o restitue imediat. 

și că pentru unele obiecte, cum erai lucrurile fongibile, se 

da un termen 6re-care bărbatului — înainte de Justinian 

trei ani, după Justinian termenul s'a scurtaţ — pentru resti- 

tuirea lor; şi încă putea ca acâstă restituire să .o facă la 

intervale. Mai găsim că bărbatul avea în unele dasuri drep- 

tul de a reţine o.parte din zestre, nu numai pentru unele 

cheltueli cari ar fi trecut peste cheltuelile ordinare, cum ar 

fi veparaţiuni mari; nu 'numai pentru casul când ar fi exis- 
tat copii din acâstă căsătorie, dar şi pentru alte anume ca- 
suri 'determinate, spre exemplu pr opter mores. Când se dovedia 

o inconduită notorie a femeii -pentru care bărbatul obținea 

divorţul în contra ei, el avea. dreptul să reție din zestre 0 

parte care varia între o decime și o optime.
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In desvoltarea restituirii zestrei legea .Julia este una 

din acele care se notâză ca fiind fârte importantă. In timpul 
lui August s'a căutat a se face diferite legi ca Papiu Dopecu, 

legea „Julia, în scop de a înlesni căsătoriile. Se căuta a se 
asigura, femeii divorţate, sau văduvei, mijlocul de a se pute 

recăsători. Imperiul ţinea, resbele în tâte părțile lumei Și în 
aceste resbele peria o mulțime de 6meni, și atunci s'a sim- 

țit trebuința de a se încuraja cât de mult casătoriile, Legea 
Julia numită de adulteriis, - pentru-că conținea în sine și Ore- 

„cară pedepse relative la adulter, coprindea disposiţiuni pri- 
vitâre la dotă și anume: se opresce bărbatul de a înstrâina 
imobilul dotal fără consimțămîntul : femeii. Se va dice pâte 
că acâsta nu însemnâză nimic, de Gre-ce imobilul dotal. 

fiind al femeii nu putea bărbatul să înstrăineze ceea-ce nu-i 
aparţinea. Cu tâte acestea nu trebue să uităm că zestrea 
aparținea bărbatului şi legea Julia: lovesce -direct acest 
principii, când opresce pe bărbat de a înstriina  imo- 
bilul dotal fără autorizarea, femeii, — acâsta în vedere că, dacă 
se va întîmpla să se desfacă căsătoria, femeea să pâtă găsi 
imobilul dotal. . Si 

„: Se discută un alt punet asupra legii Julia şi anume 
dacă ea conţinea, disposițiunea prin care se definde nu numai 
bărbatului, dar şi fermneii dea ipoteca imobilul dotal. Vom. 
vede în discuţiunile cari ati loc asupra ' punctului de a se 
sci' dacă în cutare cas determinat de legea n6stră spre a 
se permite înstrăinarez. unui imobil dotal, dacă se. pâte per- 
mite şi ipotecarea lui, punându-se tot-d'a-una, înainte consi- 
derațiunea că ipoteca este un act mai grav de cât actul de 
vîndare şi aducându-se ca exemplu legea Julia, care - per- 
mitea înstrăinarea, imobilului dotal cu consimțămîntul femeir 
dar care opria, ipotecarea acestui imobil. ! 

Asupra acestui punct comentatorii dreptului r 
sunt de acord şi opiniunea acelora cari die că lege 

„conţinea o asemenea disposi 
cea mai apropiată de adevăr 

Cu t6te acestea. femee 
bilul şăii dotal 
obligațiune fie 
acâsta ca 

oman nu 
a Julia nu 

țiune este, după Pellat “(Dota), 

a nu pâte să-'şi ipoteceze imo- 
» DU pentru o obligaţiune' a sa, dar pentru o a unui străin, fie chiar a. bărbatului săi; aplicaţiune a Senatus consultulii veleian, după -care
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femeca, era oprită, întercedere, luat cuvîntul în sens larg, adică 
nu numai do a garanta, dar nici de a.se obliga, fie pe dînsa. 
fie avutul săi pentru obligaţiunile străine. 

Justinian, care ” edicteza între altele şi d disposiţiuni 
relative la dotă, prohibă eu: totul înstrăinarea şi ipotecarea 
imobilului dotal, nu numai de bărbat, dar nici chiar de către. 
jemee: face Gre-ciri excepțiuni în unele casuri şi permite 

“întru cât-va usucapiunea imobilului dotal în timpul. căsăto- 
rici, întru cât acestă usucapiune era deja, începută înainte 
“de a fi imobilul constituit ea dotă. In legislaţiunea, lui Jus- 
tinian găsim origina inalien: abilităţei şi impreseriptibilităței 
imobilului dotal din dreptul modern. 

" Dota în timpul Romanilor putea fi constituită nu numai 
"în momentul când se celebra căsătoria, dar şi după căsătorie 
fie că femeea își constituia singură, dota, fie că un donator 
da ceva femeei în timpul căsătorii şi bărbatul, care primea 
darul, se considera. că primesce: dota, în timpul căsătorii. 

Odată principiul restituirii qotei admis, începe să se ia 
măsuri şi de garanţie a zestrei. Așa se găsesc texte în cari 
se spune că femeea pentru restituirea dotei are ceea-ce se 
numesce un privilegii inte personales uctiones, adică atunci 

când femeea Sar fi găsit în concurență cu creditorii chiro- 

grafari, putea să fie preferită acestor creditori. Justinian, 
-care se ocupă mult cu regularea zestrei, merge mai departe 
şi acordă femeii un adevărat privilegii în sensul modern 

și, anume că femeca să primeze nu numai pe creditorii chi- 
rografari, dar chiar și pe “creditorii ipotecari şi nu numai 

pe creditorii ipotecari posteriori constituirei dotei, ci și pe 

aceia cari ar fi fost ca atari în momentul când s'a constituit, dota. 
| Când puterea maritală la Romani se perde aprâpe cu. 
totul, femeea pelângă zestre, începe să aibă şi o avere extra- 

„dotală,.0o parafernă, şi sunt texte în cari 'se vede că în timpul 
din urmă al dreptului roman femeea posedă parafernă, care 

nu este supusă rezulelor relative. la zestre. 

Romanii mal aveati în practica lor şi alte donaţiuni ce 
Se. dait cu ocasiunea căsătorii; aşa era darul care se ficea 
a doua di de nuntă: /heoritrele, ipovolon, darurile ante nuptias 

şi propter nuptius, -(Veqi asupra dotei la Romani monografiile 
luă Pellat. şi a lui Demangeat).
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La Romani donaţiunile intre soci erai oprite, cu tâte | 

acestea practica pare că nu le. declară absolut nule. Mai 

întîi donaţiunile mortis causa se permitea; dar chiar dona- 
- țiunile între vii pare că rămâneaii valabile dacă sociul dona- 

tor nu le-ar fi declarat nule prin vre-o disposițiune testa- 

mentară. | A | Ă 
| In fine se scie că vindările între soci -erait permise - 
întru cât o asemenea vîndare nu ascundea o donaţiune .de- 
chizată. | 

Sub principii isauriani Leon şi Constantin începe a se 
arăta ideia că se stabilesce între. soci o comunitate de bu: 
nură, care continuă chiar după mârtea unui din soci între 
cel supraviețuitor şi copii eşiţi din căsătorie. Comunitatea 
dura până la ajungerea celui mai mice copil. la majoritate. 
Numai atunci sociul supravieţuitor avea alegerea între a con- 
tinua comunitatea, saii ao desface şi atunci el îşi lua averea 
proprie a sa, 6ră restul "] împărțea cu copiil. Copiii nu aveati 

acestă alegere de cât dacă părintele supraviețuitor se că- 
sătoria. . : . 

Dacă nu rămâneati copii, bărbatul supravieţuitor lua un 
sfert din ceea, ce se numea Ilposrăvzsfoicy, ră în cas depre- 
deces al bărbatului, femeea opria tot şi priimia încă din. 
averea bărbatului o porţiune egală cu Ilposrdwz630)-0v. Şi unul 
şi altul trebuia să restitue. acest câştig dacă se căsătoria a doa. 
Gră. Acâsta a r&mas în vig6re pînă la restaurarea dreptului 
justinianeii (Zachariae, Istoria dreptului privat greco-roman, 
trad. Lauth., $$ 11 și 19). Sa IE 

In pravila lui Matei Basarab găsim multe din 'disposi- . 
tiunile dreptului roman, în ultima. sa peri6dă. Aşa în glava 

„_CCLAYV, se spune că zestrea mobilă preţuită devine pro- 
prictatea bărbatului, că îmbunătățirile aduse de bărbat -fon- 
dului dotal trebuese să-i fie ţinute în s&mă, că el] are folo- 
sința legală; că:. bărdutul de vu fi şi. sărace zestrea care a luat o 
pleitesce ; cile lucruri se vor. cumpera de în zestrele matierii, - acelea 
în zestrele ci sint; că femea rămâne în zestrele ei din afară, 
pe cari le pâte darui; că zestrea este inalienabilă. , 

_ pAluiurea ure prețuire de tot omul, cărui "i este dator lărbutul 
ci cu să si a întdiit zestrea (GI. CCLAYI); şi dacă bărbatul, 
căsătorit fiind de mai multe ori, datoresce mai multe zestre
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femeea cea dintâiti are preferinţă. (Gl. "COLXVUI). Bărbatul 
are drept să oprâscă din dotă, afară de costul îmbunătăţi- 
rilor, cele cheltuite cu îngropăciunea femeii, nu însă şi chel- 
tuelile bâlei din urmă. (Ul. CCXNLYVII). Femeea adulteră 
pierde zestrea. (Gl. CCLVI). Darurile între viă între soci în: 
timpul căsătoriei nu sunt valabile, căci se fuce pentru dragostea 
împreunării : timpului şi peditr u ca' să nu aibă curte pentru dar, şi 
pentru ca să nu sc fucă bogutul scirac şi săracul bogat. Darul după 
m6rte este permis, însă; de se desparte Varbatul de muiarea lui 
sai. muiareu de bărbatul ei, atunci ori-ce a dăruit unul pe altul, cu 
să aibi şi să ţie acel dar după mărtea lui, acela nu se: socotesce că. 
şil ia. (Gl. CCLIIN). Dururile îndintea nunței sunt neînturnate... 
(Gl. CCLSX). De se va tocmi bărbulul cu miuievea lui că de va. 
muri săi mogtenescă ce ta avea, tocmelu auccstu nu este bună năci se 
socotesce. Jură de se va fi fost făcut tocmela întâiti că de va muri 
mutierea muti înainte, atunci Zestrele ci sc remdâie la Vărbat, muicar 

"de vu “fi fost zestrea şi de lu tută, utunci iaste uccu  tocmelă, și de 
acea nu mai are tr că tatăl sc să fucii ceva. — Ori-ce eu hărăsi 
uidrea birbatului ca să “în vre-o dregătorie sai cinste, ceu se 
socolesee. n | 

„La muirtea lui cei ce ra Mărăsi neştine muatiuvii lui, acecu. se so- 
cotesce, îar cele de în viață lui. nu sc bagă în secumă. (Gl. CCLIX). 

Am vădut în titlul Despre Despărţenie (n: 102) cum fe- 
meea prea curvă perdea. zestrea.. (Gl. COXV. Comp. Lupu, 
GL LV ŞI). 

I se recun6sce femeei dreptul de preferinţă pentru res: 

tituirea zestrei, chiar faţă cu o “datorie domnescă. (Glava 
CCLSVI). Mi - 

In fine. femeea nu se pote pune. chezaşe pentru băr- 
batul săi nici chiar la o datorie domnâsca (aceași glavă). 

In titlul Pentru zestre din legiuirea Ipsilanti, găsim dis- 

posiţiuni relative la întocmirea foii de zestre de “catre Ar- 
hiereii sai Iipiscop, sai marturi vrednici de credință (IL) și 
să lie trecute în condice pe la mânăstiri (1). Zestrea prețuită 

este în riscul bărbatului (LD) și numai mişcătorele se pot 
preţui. Cheltuelile cele cumpataie privese pe bărbat; îur 

cheltuclile care va face la vre-un lucru de iandră şi de temelie. pentru 

folos “şi adăogire de venit, acesta este-u se scăea din zestre. (IV). 

Hezăşia muierii şi zălogirea lucrurilor ci de zestre ce se ta
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fuce pentru irbutul săi, să nu se ție îi sămă şi să nu aibă tărie. 

Jur de se vu dovedi. că muierea sai împrumulut acei buni pentru « 

su trebuință, şi a dat -zupisul ci zălojind şi lucruri de «le ci, atunci 

să se orinduescă ca. de u plăti acei bani. (Despre chezăşie IV). 

Codul Caragea recunâsce darurile de la logodnă. Lo- 

sodna era o promisiune de căsătorie făcută într'o formă 

anume determinată și avea de efect că se consideraii păr- 
țile ținute la căsătorie. Dacă logodna se strica din causa vre- 

uneia din părţi, acâstă parte era supusă la o pierdere Gre- 

care, afară numai dacă logodna sar fi stricat pentru mo- 

tive enumărate anume de legiuitor. o 
Partea III, Cap. XV, sub rubrica Pentru logodaă la art.. 

„4 Cod. Caragea, se exprimă ast- fel: .. 

„Când: se va strica logodna, atunci arvunele, adică da- 

rurile dela logodnă, se dati înapoi cu o osîndă de pagubă 

sai fără osîndă. 

; „Și de se va strica logodna pentru pricinile a, '», c, 
art. 3 atunci se dai înapoi. fără osîndă, luând fie-care ce a. 

- dat; iar de se va strica pentru pricinile d,e, f, g, h, atunci 

cine le-a luat de va fi pricina, întrece arvunele şi plătesce 
încă atât preţul în bani; iar cine le-a dat, le pierde. 

Găsim dar în codul Caragea, că se făcea daruri cu 
ocasiunea logodnei, daruri cari — dice codul — sunt consi- 
derate ca un fel de arvună pentru căsătoria viitâre, căsa- 
torie la care se pote renunța, dar atunci se aplică regulele 
aenerale în materie de arvună, adică : cel ce a dat arvună, 
dacă uu mai voesce să facă căsătoria sai dacă din causa 
lui nu se face căsiitoria, pierde ceea-ce a dăruit, precum 
şi restitue ceea- -ce a primit, deosebit Valdrea lucrurilor 
primite. 

Apoi. găsim în codul Caragea zestrea organisată aprope 
ca în timpii cei din urmă ai dreptului roman. 

In capul următor XVI intitulat: Pentui nuntă, zestre şi 
ezwprică, găsim la. art. 9. definițţiunea, zestrei: „Zestre se ice 
averea femeii ce la căsătorie dă bărbatului ei cu toemâlă ca 
ea să fie stăpînă zestrei tot-a'a-una, iară el săi ia venitul 
tot-d? a-una“, întocmai ca în dreptul roman, în ultima; Star6 
a legislaţiunei, când nu mai era bărbatul pr oprietarul zes- 
trei, ci lemeea.
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Scim.că în dreptul roman tatăl era: obligat să înzes- 
treze pe fiica, sa, obligaţiune care exista Și în codul Caragea, 
care la art. 12 se exprimă ast-fel: 

„Tatăl este dator să'si înzestveze pe he: -sa din ave- 
rea lare, | 

Dacă muria tatăl, fratele lua Andatorirea de a înzestra 
pe sora sa, ca compensaţiune a depărtărei fetii de la mos- 
tenirea tatălui; ba încă fratele trebue să înzestreze nu nu- 
mai “din avutul părintesc, dar chiar dacă acest avut nu este 
suficient, trebue să 'o înzestreze din avutul săi proprii. 

Art. 13. „Murind tatăl și rămâină fata neînzestrată şi 
avut părintesc, dator este fratele să o înzestreze din acel 
avut, dând şi dintr'al săi când nu. se va ajunge, ca să o 
mărite după bărbat de potriva ei şi- de pe cinstea ei. 

„Incă şi când nu va r&mânea nici un avut, dator. este 
și atunci fratele să o înzestreze cu dintr'ale sale“. 

Zestrea în. codul Caragea este inalienabilă, afară numai 
"de ceasuri anume determinate. Găsim în privința inalienabi- 
lităței zestrei, art. 32—35 inclusiv. 

Art. 32. „Nică bărbatul, nică 'muiereu nu pot să vândă | 
zestrea, . sat "să O: mlogeașeă, sati să o. dăruesei, afară 
numai : 

Codul Caragea procede prin enumeraţiunis ca vîndare, 
zălogire, dar, cte., însă necontestat că principiul este inalic- 
nabilitatea zestrei. Să vedem acum cari sunt excepțiunile. 

“Art. 33. „Când ..bărbatul va pune. cu scirea. judecăţei 
altceva în locul zestrei, de acelaşi preț, atunci lucrul. de 

zestre pole să] vindă, să'] zălogâscă, să'] - facă „ori- ce va 

voi; și. 
Aci o găsim ceea-ce practica: a: numit antipr icon, adică în- 

locuirea unui imobil dotal cu altul. Acest antipricon a jucat 
un rol fârte important și. a dat 16c la..multe abusuri, din. 

causă.că bărbatul: singur fără: consimțimântul femeii, însă 

cu scirea justiţiei, putea să pună un imobil în locul celui 
dat zestre. i ” 

Art. 81. „iMuierea când va „voi să'și bule la cin poli- 
ticese pe bărbatul săii, sait când va voi să desrobescă, ori 

să scâtă de la închisâre, ori să tămăduscă pe el, ori pe
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copilul ci, ori.să mărite vre-o copilă a sa, este volnică să 
vîndă lucrul de zestre al ei prin adeverirea judecăţei“. 

"Nu putea să ocupe funcţiune de cât acela care va avea 
rangul de boer şi pentru ca să pâtă ocupa o funcţiune Gre- 

care, cin politicese cum se dicea, negreşit trebuia Să plătescă 
o sumă de bani şi deci era permis femeii să-și înstrâineze 
zestrea ca să dea rang de nobleţe bărbatului, saii drept po- 
liticese. Tot asemenea era permis femeii să-și înstrăineze 
dota, pentru ca să-și sectă pe bărbat de la închisore, să-i 

dea alimente, să-i caute sănătatea şi să-şi mărite pe fiica ci, 

fie din acâstă căsătorie, fie dintr'o căsătorie anterioră : tote 
acestea însă cu adeverirea justiţiei, care este pur și simplu 
autorisarea de astă-i. 

Art. 35. „Muierea, când lucrul de zestre al ci se va 
întîmpla a fi netrebnic, sai cu anevoe a se sluji eu dînsul, 
sat mai mult de pagubă de cât de folos, este volnică prin 
adeverirea judecăţei să'l dea schimb pe: alt-ceva, sati să'] 
vîndă şi să cumpere lucrul de trebuinţă şi mai de folosE. 

Până aci bărbatul putea să dea un imobil al s&i în 
locul zestrei; aci femeii." este permis să. schimbe imobilul 
dotat cu. altul, sait să'l vîndă, însă cu condițiune ca prețul 
obţinut din acest imobil să serve la cumpărarea altui. imobil. 
Se vede că abusurile: erai mari cu acâstă substituțiune - de 
avere dotală, pentru-că se găsesc circulări ale ministrului 
de Justiţie după vremuri, prin cari se dictâză măsurile ce 
trebuese să. se ia: când este vorba de suostituirea unui 
imobil dotal, fie că este fără sciința femeii, fie 'că femeia 
cere să se substitue acest imobil. o 

Ca și în dreptul roman, bărbatul avea dreptul de a reţine întrâga zestre în unele casuri anume determinate, 
disposițiune care a dat loc la abusuri, S'au vădut adesea 
bărbaţi venind înaintea justiţiei și acusând pe femee numai 

"în Scop de a opri zestrea. Acâstă disposiţiune este prevă- dută în art. 42 şi 48, cari ne sunt deja cunoscute şi cari conţin într'însele dreptul acesta imens al bărbatului de a.reţine zestrea femeii, în cas când ea a fost adulteră, sait a atentat asupra, viețel luj. cc 
Iu timpul cât ţine căsătoria, femeea nu p6te să'să ia zestrea înapoi de la bărbatul stii (art. 36).
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Cu tote acestea sunt şi excepțiuni în cari i fomeca pote 
să ceră zestrea, chiar în timpul căsătoriei. . 

Art. 87. „Când bărbatul se va dovedi risipitor şi - chel- 

tnitor, sau îngreuiat cu datorii, pote. muierea cu mijlocul 

judecăţei să'şi iu zestrea înapoi sati să câră siguranța ei“. 

Art. 35. „Când biserica va osebi pe: muiere de bărbat 

pentru un curs de vreme cu nădejde. de împăcat, şi atunci 

pote să-și eră siguranţa zestrei“. 
Se, putea întîmplă ca tribunalul bisricese st se pro- 

nunțe asupra unei cereri de divorţ și să dea o hotărive prin 
care socii se sciaii despărțiți un timp 6re-care, ce.nu putea 
trece peste șapte ani, — sperând că în acest interval socii ar 

„putea să se împace. Ei bine, în acest interval temeea putea 

să'şi eră zestrea înapoi. 

“Plata zestrei ca şi restituirea. er. « era asigurată cu un 
privilegiu. In practică se discută cestiunea între două pri- 
vilegii însemnate, între. privilegiul “Statului și -acela al fe- 
meii, care din ele să prevaleze şi sunt două: sisteme ; unii. 

cari susțin că privilegiul , Statului trebue si prevaleze, alții 

cari sustin că privilegiul femeii este acela. care. trebue: să 

prevaleze (V. art. 17, Cod. Caragea). Comp.- Bassarab Gl. 

CCLAVI citată mai sus.. 
Codul: Caragea 'recunoscea pe lingă zestre și avere pa" 

rafernală. “Așa găsim în capul, de care vorbim, 1 un paragal 

„Pentru cesoprică“, și art. 44 dicând: 

„Totă averea mișeătâre sai nemișcătore câtă are muie- 

rea, afară din zestrea ei ecsoprică se dice“ . 

Un articol important în “codul Caragea este. art, 15 

care spune: 
„T6tă eesoprica, trebue să fe: sciută bărbatului de unde 

o are muierea, iară fiind nesciută este a bărbatului“. 

Cu alte cuvinte în acest articol se spune că dacă fe- 

meea, ar avea vr6-o avers afară de cea constituită dotă —și 

dota după codul Caragea se putea constitui și în timpul. că- 

sătoriei — acâsti avere trebuia femeea să dovedescă de 

unde provine, pentru-că dacă ea nu ar fi în ștare să dove- 

descă proveniența, averea va fi considerată ca a bărbatului. 

Sunt două motive cari. făceau să. existe.0o asemenea - 

disposițiune: întâiul -motiv. că se pote averea să aibă un
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isvor ce s'ar putea discuta din punctul de vedere moral, Şi - 

atunci disposiţiunea acâsta este şi mai imorală, pentru-că 

- face să profite bărbatul de o asemenea avere. Al doilea mo- 

tiv este. că acâstă avere putea fi însăși a bărbatului. In timpul 

căsătoriei. darurile între soci. fiind prohibite, dacă femeea nu 
putea săi dovedească:provenienţa, averea se considera ca 

fiind a bărbatului. Aci avem presumpțţiunea muciană. 

Mai sunt şi alte disposiţiuni în codul. Caragea dintre 
cari pe unele le Gundscem. Aşa găsim în partea IV, cap. 2, 

sub. rubrica: Pentru darurile dinaintea nunții. În principiu da- 

rurile între soci erai prohibite în timpul căsătoriei, totuși 

art. 1: dice: 

| „Afară de. darurile d6 la logodnă, ori-ce va dirui băr- 

| batul. femeii sale înaintea nunţii, se cheamă dar dinaintea 
- nunții“. - 

„Apoi art. :8 adaogă: - 

:„Darul dinaintea nunţii, ca şi “zestrea, nici. se înstrăi- 

„Neză,. nici “se zalogesce; afară numai la câte întîmplări și 

- Cum .S0.. zălogesce zestrea şi se înstrăinâză, și când băr- 

batul -are. datoria: dinuintea nunţii și nu i se „ajunge cel-alt . 

avut al-lui ca să se. plătâseă“: 

După. acest articol darul înaintea nunţii urmâză întoc- 
mal regula averii dotale, adică darul făcut femeii este ina- 
Jienabil şi .nu:se pâte înstrăina de cât în casurile! în cari se 
pote înstrăina, zălogi şi zestrea. Se mai arată de asemenea 
că dacă cum-va bărbatul avea, datorii, atunci când a făcut 
darul, creditorii pot să discute acest dar; însă. după ce 
prealabil. discutase: cea-l-altă avere.a bărbatului. - 

Aceste daruri d'inaintea nunții se pierdeaii: atunci când 
intervenea” divorțul ȘI când divorţul se pronunța în contra 
sociului donatar.. - -* 

Art. 9.. „Cână se va, desface căsătoria! pentru cutare 
„Tea a muierei în. protiva: vieței bărbatului sai. pentru pre- 
curvia, că (Vedi. pentru căsătorie. partea III, cap. XVI, art. 6). 
atunci darul cel din naintea nunţii se întâree. întreg-bărba- 
tului; Şi, de nu vor avea copii, îl. stăpânesce. desăvârşit, 
iară de vor avea, este al copiilor şi el ia numai rodul“, 

Art, 10.. „Când se va desface căsătoria pentru cugetare 
rea a bărbatului în potriva vieței socii sale, sati pentru că
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are țiitâre şi cele-lalte (Vedi pentru căsătorie, partea III, 
cap. VI, $ 6) atuncă darul din naintea nunţii, rămâne al 
muierii, şi. de n'au copii îl stăpânesce ea desăvîrșit,: iară de 

" ati copii, este al lor şi ea numai cu. rodul se folosesce:. 
_Mai curios este art. 11, când. dice: 
„De se va mărita femeia în anul jalei, să piardă darul 

din naintea nunţii, şi de va avea copii să fie al lor, iară de 

nu să fie al mostenitorilor bărbatului“. 
„In fine, art. 12 dice: - 

„Când bărbatul va muri, și nu se va marita: inuiereă, 

sati se va mărita după anul alei, atuncă, de va avea copii, 

darurile: din naintea nunţii să fie ale.copiilor, având ea fo- 
losul acelor daruri, iară de nu are, şi bărbatul n'are datorie: 
din naintea. nunţii, să le stăpânâscă cu desăvirşită stă- 

pînire“. . 

După acest articol se vede deosebirea care există între 

femee şi bărbat şi -anume că bărbatul opresce darul defi- 

nitiv la mârtea femeii, chiar când: ar fi copii, pe când. fe- 

meia nu opresce de cât usufructul dacă nu ar fi copii și 

dacă a respectat anul de doliu, sait dacă. nu a: avut Joc: un 

divorţ în contra sa. 

'Precem acum la codul Calimach care are. . disposiţiani 

“destul de importante în acestă materie. 

Aci găsim în cap. XNSĂI din partea II intitulat : Despre 

tocmclile căsiloresci, $..1609, care dice: 

„Tocmelile căsătoresci -se fac. și mai înainte de logodnă 

şi după logodnă, şi ma! înainte de cununie, şi după cununii; 

însă spre împedicarea și depărtarea întîmplătârelor pricini, 

mai sigur este ca să se facă înainte desăvîrşirea logodnei, 

sait a Gununiei, dacă acâsta o iartă starea. ambelor. părți“... 

Codul Calimach deci admitea că se pâte ace contractul 

bănese de căsătorie şi după celebrarea căsătoriei... : 

Ş 1614. „Alcătuirile căsătoresc făcute înaintea cununiei 

nu sunt oprite a se preface în vremea: căsătoriei, însă nu 

" spre micşorarea zestrei, sait: spre. primejdia . s siguranţei - ci, 

cum nici spre jicnirea altora; adică: a : „moștenitorilor nea- 

părați la-a lor legitimă, sati a creditorilor“. 

. Legiuitorul Calimach are în vedere că în timpul. căsă- 

toriei convențiile pot să fie. resultatul . vre-unei! influenţe |
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exercitate de unul din soci. asupra celui-l'alt şi «le aceca se 

recomandă mai întâi ca să se facă toemelile căsătoresci 

înainte de cununie; apoi se spune că se pot modifica în , 

timpul. căsătoriei, însă “cu nici un chip aceste: toemeli cari 

se prefac în timpul: căsătoriei - să nu atingă zestrea, pentru 

aă lua din garanţia anume 'stipulată în contract, nică să potă 

av6 de scop feaudare ea moștenitorilor sati a: creditorilor. 

In fine legiuitorul nu vrea ca în timpul căsătorici prin 

toemelile cari s'ar face să se priveze aceă eredi numiţi re- 

: servatari, de legitima lor; ca să nu se ascundă daruri între 
Socă, sati daruri: îi favorea altor persne, cari ar trece peste 

cotitatea, disponibila. ae 

$:1622 da definiţiunea” zestrar- în modul următor : 

“sub nume de zestre'se înţelege averea aceea pe care 

femeea, sau alt cine-va pentru. dînsa, o dă, oră de bună voe, 

sati îndatorit fiind de câtre legi, ca să o dea b: irbatului spre 

întîmpinarea însăreinărilor căsătoresci“. 

Prin zestre dar se înțelege. ori-ce aduce femeeay, fie ca 

însăși, fie că se dăruesce. de o altă persâna, „bărbatului 

pentru greutăţile căsătoriei. 

Codul Calimah, că” şi dreptul romau, ca și cotlul 
Caragea, ârată personele cari se wăsese obligate să înzes- 
treze pe fete. 

"Ş 1623. „Tatăl și bunul despre tată sunt niai cu sâmă 
datori să înzestreze po fiică saii nepâtă după rangul ȘI 
starea lor; cară -mama atunci este datâre a înzestra pe fiică, 
când tatal ar A sărac, saii când ea va fi de altă dogmă, eară 
fica ortodoxă: 

„După aceea legiuitorul arată “casurile în cari tatăl este 
dispensat de a înzestra ($ 1625). 

In codul Callimach, ca în tâte legislaţiunile, zestrea 
este inalienabilă. Mai întâi: femeea avea o ipotecă tacită 
asupra averii bărbatului pentru zestrea ej. 

$ 1610. Femeea are tăcută ipotecă asupra t6tei averi 
a bărbatului, pentru "zestrea ci“. 

Ş 1641: „la vremea. căsătoriei nu pâte femeca s 
tinda și să cheltuâscă, sai să înstrăineze zestre 
numai pentru următoarele „pricini: 

a) „Pentru ca Să plătâseă î însuși ale e datoriă ; ; 

ă pre- 
a %, afară
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b) „Pentru ca să cumpere moşii aducătâre de mai bun 
venit ; ! 

) „Ca să hrănâscă pe copii ci de la alt bărbat, pe 
părinții, fraţii şi surorile oi, dacă nu vor avea cele trebuin- 
ci6se pentru traiul vieţii, sat să răscumpere pe aceştia, sal 

alte rudenii a ei din robie, sat săi sedtă din mâna tîlharilor, 

sai din închisoref. 
$ 16412. „Pentru pricinile pomenite în “paragraful de 

“mai sus, şi bărbatul, dacă cu primirea femeii, au cheltuit, 

oră ai înstrăinat parte din zestre, sat şi tâtă zestrea, nu se 

„
7
5
 
p
e
 zP

 

învinovăţesce în urmă despre acâsta“. 
$ 1613, „In vremea căsătoriei este ortat, dacă va fi vederat 

spre iolosul femeii, să se pretacă cu învoirea ei, zestrea din 
lucruri în bani şi din bani în lucruri sait în moșii, la care 
întîmplare moşia, sui lucrul, se tace de zestre“. | 

Cu alte cuvinte banii dotali pot[i întrebuinţaţi în cum- 
“părarea unui imobil, care devine dotal, sai chiar imobilul 

constituit dotă se pâte vinde şi cu banii proveniţi din acestă 
vîndare să se cumpere un alt imobil, care va fi tot: dotal. 

$ 1616 repetă dreplul de preferinţă ce are femeea 

asupra averii bărbatului. 
„Făcâendu-se concurs de evoditoră asupra averii bărba- 

tului se protimisesee zestrea nu numai mai întâiii de cât 

“creditorii cei de mai înainte, ci şi de cât cei din urmă, măcar 

şi amanetari de vor fi“. 

Inţelesul acestui paragraf este că fomeca : are preferință 
şi faţă cu creditorii privilegiați. 
In codul Calimuch se recunâsce asemenea femeii para- 

fernă. In adevăr găsim Cap. NXAIIL sub rubrica: Despre 

parafer nd sai ccsoprică, la Ş Ş 1658 se dice: 
„Parafernă, sait cesoprică se numese acele lucruri care 

femoca, afară de zestre le aduce în casă bărbatului, şi câte 

va câștiga în vremea casătoriei din moștenire sai legaturi, 

sati daruri, ori prin alte chipuri legiuite-. | 
In $ 1667 găsim că averea parafernală a femeii când se 

încredința bărbatului era asigurată ca şi zestrea cu o ipotecă 

tacită. 

„Femeea are tăcuta ipotecă asupra averii bărbatului și 

pentru ecsoprica ei“ 

68153 by
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In codul Calimieh mă ssăsim cap. NNNIV intitula: 

Despre darul nuntese, udică contra zestre și despre ipoculon (eădu- 

vdritul). 

Ş 1669. „Contra: zestre eşte o deosebită aleatuire prin 

- care bărbatul sat alt cine-va în numele lui. dă femeii daruri 

privitoare către zestrea ci“ 

$ 1670. „In acele întîmplări în cară părinţii sunt datorii 

să dea zestruri fiicelor, sunt îndatoriţi să dea şi fiilor lor 

cuviinci6sele contra-zestruri“ 

Acdstă contra-zestre eru inalienabilă ca şi zeztrea. 

$ 15783. „Bărbatul nu pâte să înstrăineze, nică să amare 

neteze lucrurile cole nemişcătâre a contrazestrii, fără înseris 

şi prin martori încredinţată învoirea femeii şi întăritura 

stăpînirii, sai a judecătorici, urmată dup& o cercetare cu 

amăruutu și aflarea de pricini bine-cuvîntate; cară cele 

mişeătore pote să le înstrăineze pentru care are femeea 

tăeuta, ipotecă asupra cei-alte. averi a bărbatului“. 

Care era dreptul femeii asupra contra-zestrii? Acest 

drept numit ipovolon are asemănare cu ceea-ce era în dreptul 

franees, sai în dreptul feudal, duaire. Beă distineţiunile eo 
fac $ Su 150, 151 şi 1070: - 

$ 147. „Dacă se va măritu bărbatului celui vrednice de 

jolie. mai "nainte de împlinirea anului de jelire, nu numui 

că se lipsesce de t6te câștieurile nemţesci, cum și de cele 
lăsate ci prin testament, de către bărbat, dar și cu alte 

pedepse se pedepsesce ca şi acela ce o va lua, amindoi 
socotindu-se necinstiți“ 

$ 150. „Văduva, care ne-având copii, se va mărita după 
împlinirea anului jelirii, dobândesee de la bărbatul Minţâii 
întru desăvirşita proprietate t6te: câştigurile nemţescă, cum 
și cele prin testament lăsate ci de către mortul bărbat, 
afară numai dacă el a hotărit prin testamentul său alt-ecvu 
“pentru acele lăsate er,.cu cuvînt de moștenire sati de danie“. 

Ş 151. „Dacă văduva a avut copii nevira tnici, se va 
mărită după anul jelirii, dobândesce numai venitul de pe 
câștigurile nemţesci şi despre acele din testament lasate ei, 
până vor ajunge fiii în legiuita vîrstă ; eară treoritele r&m; ân 
întru desăvîrşita proprietatea. a cic. - S -, . , . . 3 . $ 1675. „Daca fenieea va.muri fără. copii mai înainte de
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bărbatul ei, nu are drit moştenitorii ei să câră contra-zestre, 
eară rămâind copii, le-rsmâne lor proprietatea contra-zestrei, 
însă val6rea rodurilor ei se cuvine bărbatului“. 

In fine femeea, mai avea dreptul ipovolon, adică un 

drept de moştenire după distincţiunile dacă a r&mas sau nu 
copii, și dacă este sati nu. săracă. 

Ş 1677. „Femeea, cea neînzestrată n'are drit Să ceră 

contră-zestre,; dar i se dai cele hotărite în $ 959 și 900*, 
Ş 1678. „Dacă dându-se zestre nu sai dat contra- 

zestre, nici s'ati alcătuit ceva pentru acâsta, atuncea va lua 

femeea pe Jângă zestre și oa treia parte pe cât face câtimea 

ei din averea mortului bărbat, cu nume de ipovolon“. 
" $ 1679.: „Dacă averea mortului bărbat nu ar ajunge, 

saii i abea ajunie spre darea ipovolonului, saii socotindu-se 
va rămânea numai puţin legiuiților moștenitori ai bărbatului, 
atuncea femeea va lua în locul ipovolonului parte din averea 
bărbatului, precum se rînduesce în paragrafele 959 şi 960 
(adică ori parte cât un copil, sait ne fiind copii, oa patra 
parte)“. - 

$ 1650. „Femeea, având copii, va lua numai întrebuin- 

țarea și rodurile ipovolonului, ră proprietatea lui rămâne 
copiilor“, 

| $'1681. „Dacă r&masa avere a bărbatului celui mort 
| lăsând copii, nu va ajunge, sati dacă va ajunge spre darea 

ipovolonului, atuncea, femeea, mama copiilor, va lua parte 

cât un copil cu proprietate din întregul ipovolonului cuvenit, 

6ră pentru r&mășiţă are numai întrebuințarea și rodurile“. 
In privinţa darurilor între socă prohibiţiunea exista și 

în codul Calimach. Aşa, găsim în cap. XXXV, intitulat: 
Despre teoritvele şi daruri între însociți, la :paragraful 1687 și 
1688 urm mătorele : 

$ 1687. „Darurile sunt oprite între însociţi, afară numai 
în următârele deosebite întîmplări. 

$ 1688. „Darurile cu pricină de morte sunt ertato între 
însociţi pontru că primitorul de daruri câștigă proprietatea 
lor numai după moartea dăruitorului“. 

La acesta trebue să adăogăm -$ 1690 până la 1692. 
$ 1690. „Darurile cele făcute pentru pricini cuvi6se și 

de răsplătire, şi cele de milostivire întru nenorocirea, cui-vă,
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si acele date de către femee în. mâna bărbatului spre. câşti- 

garea. unei boerii, au tărie“. SR „- 

Vrea să dică darurile remuueratorii, sati acole făcute 

de femee bărbatului ca să-și pâtă căpăta un rang de boerie, 

sunt permise. .. : 7 N 
1691. „Darurile cari obișnuit se dai la anul noii femeii 

de către bărbat şi -la alte dile de prasnice, cum şi la facerea 
copiilor, şi spre împodobirea femeii, aii tărie, de vor fi mă- 

surate şi potrivite cu starea lui“. 
$ 1692. „Dacă dăruitorul bărbat, sait dăruitorea femee 

în urmă ar fi înstrăinat lucruri dăruite, se socotesce că ai 
desființat darul prin tacere“. i a 

“Afară de aceste daruri, cari, după cât vedem, ceru 

permise după legea Callimach,: mai erai şi teoritrele adică, 

darurile făcute femeii de către bărbat, sai rudele lui, a 

doua di de cununie pentru cinstea feciorii ei, asupra cărora 
femeea, avea, acelaşi drept ca şi asupra contra-zestril. 

In dreptul vechii frances, pote că nici într'o materie, 

deosebirea între ţările de sud şi ţările de nord nu a fost 
mai mare ea în materia privitâre la contractul de căsătorie 

"între soci. d | 

Seim că în Franţa de miada-i domina dreptul seris, 
adică dreptul roman, .negreşit cu modificările - introduse 
după timpuri şi : deci constituirea, dotei era aprâpe aceeaşi - 
cum se găsia în legislaţiunea din urmă â, imperiului roman. 

Ia ţările de nord, în dreptul cutumiar, vedem aparând 
peutru prima Gră o instituţiune, care a jucat un rol impor- 
tant şi care face astâ-Qi baza, sati fundamentul întregei legis- 
laţiuni francese, din punctul de vedere al relațiunilor bănesci 
între soci, şi anume Comunitatea. A E, 

„___ Francesii ai fost și sunt admiratori ai acestei institu- 
ţiuni a comunităţii dintre bărbat şi femee în timpul e 
Sa, căutat anume origina acestei iastituţiuni. 
vedeai în comunitate un ce earacteristie Franţei, o 
Galilor. Alţii voiau să o atribue Barbacilor,. l 
numea mundus, adică un fel de t 
femeii, care mai în urmă. des 
bărbatul trebuea să de 
comunităţii. | 

ăsătorici. 

Acei - cary 
atribueaă 

a ceeace se 
utelă ce avea bărbatul asupra 

voltându-se prin îngrijirea ce 
a femeii, s'a transformat în ideia
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Ori cum ar fi, comunitatea este desvoltată în dreptul 

feudal, unde bărbatul avea un drept.de proprietate întrâgă 

asupra averii mobiliare a femeii; însă .la mortea sa averea 
bărbatului se împărţia între: moștenitorii lui şi femee; şi 
încă femeea mai avea un drept de folosinţă asupra averii 
bărbatului, adică ceea-ce se numesce douaire. 

In nordul Franţei se cunoscea 'sistemul dota acolo 
unde nu exista: comunitate. 

„Acest regim al comunițăţii se înrădacinase atât de mult 
în obiceiurile Francesilor, în. cât când s'au. început lueră-. 

rile pregătitâre ale codului Napoleon, sa propus ca comu- 

nitatea să - fie singurul regim admis. Primele proecte de 

lege admiteaii numai comunitatea.. In comisiunea însărcinată 
în urmă pentru redactarea codului, în Consiliul de Stat, 
apare pretenţiunea jurisconsulţilor reprezentanți: ai părţilor 
de miadă-di, ca regimul dotal să fie cel admis în legisla- 
țiunea francesă. De aci s'aii început discuţiuni din cele mai 
vii, cari ai durat mult timp,  aducându-se motive -și argu- 

mente și de o parte și de alta (Vegi în Fenet, XIII, p. 523 
și urm. discuţiunea: armată, mai în urmă între Berlier, Por- 
talis; 'Bigot-Preameneu Și Tronehet). 

“In fine şi aci, ca şi în deosebite. alte materii, coăul 
Napoleon termină discuţiunea printr'o transacţiune şi pe 
lângă regimul comunităţii legale, admise și regimul dotal; 
admite regimul comunităţii legale, care este regimul sub-în- - 

țeles al -părţilor, ori de câte, ori eie nu ai făcut vre-un con- 
tract, și admite Și regimul dotal.:-Inșă codul Napoleon, . pe 
lângă aceste două regimuri, mai recunbsce alte două; 
anume: regimul exelusiv de comunitate” Și așa numitul. regim i 

separaţiunuiă. de palrimonii. îi î tă o. 

“ Legiuitorul nostru nu'a credut de “cuviinţă să urmeze 
pe 'redactorul “codului Napoleon în:!cât:'privesce regimul 

comunității, “instituţiune' cu totul necunoscută în ţările n6stre. 
S'a. temut legiuitorul: de a. introduce o schimbare . atât de. 
însemnată, așa în “cât: în. legislațiunea nâstră- nu “vedem 

figurând de cât numar.-regimul dotal. D- 

„Regimul dotal face bază. sistemului matrimonial: al co- 
aul italian. EL este adoptat cu caracterele lui distinctive: 
administraţiunea și folosința . bărbatului, cu dreptul pentru
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femee de a cere separaţiunea. de .patrimonii, sati garantarea 

dofeă (art. 1400) şi inalienabilitatea . dotei, chiar după sepa- 

rațiunea de .patrimonii (art. 1424, al. 2). Dota se pote înstră- 

ina când contractul de căsătorie. prevede înstr&inarea (art. 

1401); sati în cusurile de necesițute evidentă cu autorisarea tri- 

bunalului (art. 1405). Cu tte acestea după încetarea căsă- 

toriei, creditorii femeii, chiar acei către cari femeca s'a. obli- 

gat în timpul căsătoriei, pot urmări bunurile dotuli (art. 140%). 

Femeea nu .se pâte obliga pentru - bărbat fără autorisarea 

justiţiei. In - codul italian comunitatea nu pâte îi do cât 
convenţională. - e | 

Luând întrâga economie a codului german se pote 

conchide că regimul legal este analog cu ceea-ce se nu- 

mesce în Franţa regimul exclusiv de comunitate. Bunurile 
femeii se împart în .biouoi aduse, cari formâză -regula, și în 
bunuri reservate, în cari intră numai acele arătate de lee sau 
de convenţiunea părţilor (art. 1366, 1367, 1369, 1810). — 
Pe bunurile aduse bărbatul are şi folosința şi o administra- 

țiune largă, fără a putea. să le înstrăineze -firă voea femeii 
şi cu.obligațiune de a ţine-pe femee.în curentul. admini- 
strațiunii. — Femeea pâte cere asigurare pentru bunurile 

aduse, când ele sunt compromise. (art. 1391. comp.. 1892 

1393). Mai mult, când bărbatul nu dă garanţii, când unu în- 

treţine casa, când el este declarat interdis, pus sub cura- 

"telă, absent, falit sai: mort, femeeu pâte obţine. administra- 
țianea şi. folosinţa. acestor bunuri, până ce încetâză inter- 
dicţiunea. bărbatului, se reîntâree, sati..se.. constată că este 
în “viaţă (art, 1418—1495). .. IE a n 

Pentru bunurile reservate: femeea are exclusiv dreptul 
de administraţiune și de folosință (art. 1365). 

| „Afară de acest regim,..codul german acordă părţilor. 
libertatea convenţiunilor. matrimoniali şi organisâză regi- 
mele comunităţii universale de bunuri, comunităţii bunurilor 
câștigate, precum şi comunitatea, bunurilor ' câştigate şi a 
bunurilor mobili. Ori-care din aceste regimuri, pentru .a fi 
adoptat, trebue să existe clausă. expresă. . | | a 

„__ Comunitatea universală. de bunuri din. codul german 
. diteră mult de comunitatea legală a codului. Napoleon. Mai 

întâi, cum am dis, în codul german. comunitatea, 'univer-
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sală este convenţională, ră nu legală. Intră în comunitate 
t6te bunurile, dobândite sub ori-ce titlu de fie-care din socă, 
afară de acele excluse. expres prin convenţiune şi de -acele 
cari nu pot fi cedate (art. 1138—1416). — Nici unul din 

soc nu pote dispune de partea sa de comunitate (art, 11142). — 

Bărbatul are administraţiunea bunurilor comunităţii; însă 
nu le pâte înstr&ina fără voia femeii.. Creditorii bărbatului 
pot diseuta bunurile comunităţii; creditorii femeii nu' ati 

acest drept, de cât dacă datoria a fost făcută cu consimţă- 
mîntul bărbatului (art. 1449—1454, 1459—1469). — Aprâpe 

analog cu ceea-ce am vădut sub Imperiul de orient, comu- 
nitatea pâte continua şi după mortea unui din soci, dacă 
voesce sociul supravieţuitor, între acesta şi copiii eşiţi din 
căsătorie. Numai când devin majori copii ei.pot cere disol- 
varea comunităţii (art. 1483—1-4189, 14195, 1497 şi urm.). 

4. Titlul nostru este împărţit în două capete: capul I 

(art. 1228—1282) fără rubrică, se ocupă de: disposițiuni ge- 
nerali relative la contractul prin care socii 'şi regul6ză în- 
ainte de căsătorie interesele lor bănesci; capul al II-lea, 

intitulat regimul dotal (art. 1932—1993) tratâză despre ra- 

porturile respective ale socilor asupra averii femeii consti- 
imită sau nu dotă. 

CAPULI 

5. Acest cap conține disposiţiuni generali, de și redac- 
torul rumân din nebăgare de semă, nu i-a dat nică o rubrică. 

Socii 'și regulâză interesele lor bănesci prin ceea-ce 
se numesce contractul de căsătorie. Este bine să nu con- 
fundăm contractul, care reguleză interesele bănesci, cu 
contractul de căsătorie propriă dis. Redactorul chiar se 

feresce de a face o asemenea confusiune și de -aceea, ve- 
dem că în cartea I dă rubrica titlului V: Despre Căsătorie, 
pe câud aci titlul are rubrică: Despre contractul de căsătorie. 

Acest contract bănese de căsătorie depinde întrun 

mod absolut de contractarea valabilă a căsătorii. Nu pâte 

să existe contract de căsătorie dacă nu există căsătoria și 
de aceea dacă o căsătorie ar fi nulă, contractul de căsătorie 

nu ar existau: Nullu dos sine matrinonio.
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6. Dacă este vorba deo. căsătorie -. nulă, în care însă 

ambii sai unul din soci nu: ati. cunoscut nulitatea, -contrac- 

tul bănese de căsătorie 'şi are valore pentru copil: şi . i-pentru 

sociul de bună credinţă. 
7. Dacă căsătoria este la început nulă din „Causă de 

lipsă a vîrstei unuia din. soci şi dacă în urmă. nulitatea se 

acoperă,. contractul binese de căsătorie nu pote să aibă 

val6re, pentru un motiv, pe care 1] vom ved$, că în timpul 

căsătoriei nu.se pâte încheia contractul (Aubryet Rau, Ş 
510, No. 10 şi 11.— Maread€, art. 13898.— Troplong, II, No. 95). 

8. T6ta lumea-este însă de acord să spue că, dacă ar 
fi vorba de o nulitate relativă; cum ar fi de exemplu nuli: 

tatea: provenită din acea că consimţE&mîntul unuia din socă 
a fost viţiat, sai lipsa de consimţ&mînt din partea părintelui 
unuia din soci, odată nulitatea acoperită, fie că se dă con- 

simţămîntul în urma căsătorici, fie că a urmat preseripţiune, 

căsătoria devenind: valabilă şi contractul bănese de căsă- 

torie va fi valabil, considerându-se că'şi are puterea lui'din 
momentul celebrării căsătoriei. 

„iri. 1223. Legea guverneză asociaţiunea conjugată în privinţa ave- 

„rilor, conform regulelor prescrise în capul următor, dacă părţile p'au făcut 
convenţiuni speciali. 

Art. 1227. Când părţile declară în contractul lor de căsătorie că 
adoptă regimul dotal, asociaținnea conjugală, în privinţa averilor, se va 
regula întru tite după cele prescris la capul următor, 

9. Dacă articolul 1223 ar figura singur, el ar fi cu totul 
neexact, pentru-că aşa după cum este redactat ar avea âerul 
să spue câ atunci când părţile nu ar face convenţiune matri- 
monială, Sar aplica regulele prevădute .de cap. II, despre 
regimul dotal. Lmuerul acesta nu este exact și dovada rezultă 
din art. 1927, care mult mai corect, spune: „când părțile de 
clară în. contructui lor de căsiitorie că adoptă regimul dotal“. Vrea 
să dică regimul. dotal nu este. regimul de 
trebue considerat ca adoptat de părţi, când n'a avut con- 
tract, pentru-că art. 1927 spune că ucest regim. dotal, numai 
atunci se aplică când părțile declară, în contractul lor de căsătorie, că'l adoptă. Art. 1223 este redactat sub influenţa colului Napoleon, care recundsce regimul comunităţii ca 

drept care
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regim legal; adică: când! părțile nu prevăd nimic, nu fac 
nică un contract, ele: “sunt: presupuse că a primit regimul 
comunităţii, numit; pentru acâsta, regimul. comunității legale, 
pentru-că resultă din disposiţiunile legii,. fâră ca părţile, să 
aibă. trebuinţă a; se referi expres la dînsul. 

Vom reveni asupra acestor idei, pentru a spune că 
regimul dotal nu este un regim legal, în acest sens ca să 
fie presupus “adoptat de părţi, „atunci. când ele. n'aii făcut, 
nici o convenţiune. | 

S'ar putea dice că regimul. dotal este regimul legal în 
sensul că el.este singurul 'pe 'care legea "1 desvoltă, şi de 

“altă parte 6răşi, pentru că de câte:ori părţile declară că 
adoptă. regimul legal și spun că femeea 'ȘI constitue anume 
cutare dotă, de atâtea ori se aplică rogulelo. fixate de lege. 
Când însă socii nu fac nici un contract, atunci se aplică 
reguiele prevădute în cap.:I[.!) i 

„10. Termenii de „asociatiune conjugulki“, de care se servă 
at. 1223 şi: cari se vede repetaţi în 'art.: 1997, cuprind ceva 
neexact. Negreşit. căsătoria nu . este :de cât o asociașiune şi 
dacă am privi lucrul: numai din 'punctul de vedere propriii 
dis al căsătoriei, atunci am put€ să adoptăm acest termen 
de „asociaţiune: conjugală“, — dar':aci legiuitorul: se ocupă 
nu tocmai de individuam. vitae 'consuetudinem -cuntinens a căsători! 

adică că ambii soci să fie -uniţi pentru a se asista reciproc 
la nevoile vieţii, — ci legiuitorul se ocupă: de interesele 

„bănesci ale socilor, şi la acesta se referă cuvintele „asocia: 
țiune " conjugală“. Tocmiăi din acest punct de vedere ter: 
menii sunt: neexacţi, pentru-că: „asociaţiune conjugală“ în 

regimul: dotal nu există. Din:contră, de la început până la 
sfîrşit, se vede îutr'un “mod : absolut că: se desface cu totul 
interesele bănesci -ale bărbatului.. Termenul de:. „asooia- 

țiune -: conjugală“ este :exact:în legea. francesă, pentru-că 
legiuitorul : frances: admițând regimul comunităţii, se for- 
mâ6ză o :asociuțiune, o tovărăşie. de interese între bărbat 
şi femee.. i a o 

') Vedi asupra acestei cestiuni, care nu presintă interes practicei, 

afară de ceea:ce se susține de-D. G. G.:Meitâni, Dreptul 1903, No. 2, cita- 

fiunile date de D. D. Alexandrescu, Curierul: Judiciar, p. 5017, 

N
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Art. 1224 Veri-ce convenţiuni -matrimoniali sunt libere între saci, 

întru cât acelea.nu vatămă drepturile bărbatului de cap al familii, sati de 

cap al „asociaţiunii conjugal“ şi întru cât nu derogă la disposiţiunile pro- 

hibitive al acestui codice. - - | . AȘ 

Art. 1225. Nu pot socii, în contactul lor de căsătorie, să modifice 

legea la Titlul IX şi X din Cartea ], acelui dintre soci.care supravieţu- 

esce celui-l-alt,. a N 

"Art, 1226. Nu vor putea asemen ea să facă nici o convenţiuno sai 

renunțare, care-ar avea de obiect să schimbo ordinea legală a succesiu- 

nilor între dînşii şi descendenţii lor. 

11: Legiuitorul pune principiul libertăţii absolute pen- 

tru soci-de a însera în contractul lor matrimonial ori-ce 

clausă ar crede. de cuviinţă. Socii pot t6rte bine să admită 
regimul dotal şi la, acest regim să aducă ori-ce modificare. 

| La ac6stă libertate legiuitorul pune câte-va restricțiuni. 
Mai întâi aplică regula generală de la obligaţiuni, decla- 

rând nule celausele în contra ordinei sociale sui a bunelor 

moravuri. Nulă, de felul clauselor de ordine publică, ar fi 
și prohibiţiunea art. 1924, care spune că convenţiunile matri- 
moniali sunt libere. întru cât ele nu vatămă drepturile băr- 
batului de cup al familiei. Scim că tatăl este acela care are 
puterea paternă în timpul căsătorii, chiar după desfacerea 
căsătorii prin mârte sati prin divorţ. Deci ducă s'ar trece 
vre-o clausă în contractul de căsătorie, care ar prevede că 
nu bărbatul să aibă puterea paternă asupra, copiilor, o ase- 
menea. clausă ar fi nulă. In-interesul familiei legiuitorul a 
credut că este bine ca bărbatul să fie capul ci, până acolo 
în cât- se face din acâsta o disposiţiune de ordine publică. 
Prin urmare. nu sar put prevede, nu numai întrun mod 
vag ca bărbatul să nu aibă puterea paternă, sati să nu aibă 
puterea maritală, dar chiar dacă s'ar lua din. atribuţiunile 
anume ale bărbatului ca părinte şi S'ar da femeii, o asemens: 
clausă încă ar fi nulă. Așa, de exemplu, dacă star dice că 
bărbatul să nu aibă dreptul de corecţiune asupra copiilor, 
sau dacă sar dice că bărbatul să nu aibă dreptul de admi- nistraţiune și de folosință legală a averii copiilor încă minori. Tote aceste atingând un drept care resultă din puterea pa. ternă, sunt nule. ” 

12. Și aci se. vorbesce de asociațiune conjugală. Aci în art. 1224 se arată și mai elar ca priri termenii asociuțiune 
7 

!
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conjugelei legiuitorul. înţelege asociaţiunea. bănscă. între băr- 
bat, şi femee, „pentru. ei: se .dite la început:. „întru cât nu: 

vatămă drepturile: bărbatului. de cap al familiei“ SI, apoi. . 

adaogă. „sai de cupal asociaţiunii conjugale“ „. Este adevrat 
că tocmai la sfîrşitul titlului, cu: începerea art. 1287, se pre- 
vede că.socil:ar put6,. adoptând regimul; dotal,. să stipuleze 
o. comunitate: de uchisiţiune, adică că ori-ce s'ar dobândi în 
timpul căsătoriei de către soci, -prin alt mod. de cât prin 

dar sait: moştenire, fie mobil, fie imobil, să fie. proprietatea 
„comună a socilor. Acestă comunitate însă este .ceva cu totul 
excepțional, care în practica n6stră s'a presentat forte : rar 

Și.S'a introdus ca. un. fel de. incereare de îndrumare, cu 
să dicem. aşa, către un regimral. comunităţii. Prin urmare 
nu putea redactorul să se gândâscă la : acâstă : comunitate 
când vorbiu.de asociațiunea conjugală și deci nu putem face . 
alt-fel de cât să spunem. că şi aci redactorul a copiat întrun 

„mod-âutomatic legea: francesă. 
Când vom vorbi: despre regimul dota, vom vea. dacă 

se permite socilor ea prin contractul da căsătorie să se ri- 
„ dice unele din drepturile pe care le. are bărbatul „asupra 

averii dotale' și. atunci. vom: vede dacă aceste cuvinte de cup 

ul asociuțiunei : "conjugale : ;opresc 'clausa.: prin -care 's'ar. ridica 
- dreptul de. administraţiune al bărbatului asupra averii dotale. 

Așa dar'nici. o disposiţiune: a contractului de căsătorie 
nu. pâte. modifica regulele. „puterii părintesci, sati. acele rela- 

tive-la, tutelă. . e Sa 
"13; Lega | mai: face “alasiune: încă. Ja. elausele': ari ar 

-ave de obiect schimbarea legală a succesiunii, fie între soci, 

fie între: descendenţii - lor. Soim . că în principii: este nulă 

ori-ce convenţiune asupra. unei moşteniri .nedoschise şi nulă 
 într'un: mod absolut, fără atenuarea pe care o admitea prac:: 
„tica' romană, după care putea să se facă convenţiune. asupra . 
unei moșteniri : en .consimţimintul.. aceluia despre: a cărui 

moştenire era să se trateze.: Art; 1926;nu tace: de:cât,. Să re- 

producă. regula generală. prevădută la, obligaţiuni. : 
La acâstă regulă legea: trancosă face :o derogaţiune. şi 

anume că:se pâte: crea prin “contractul: de căsătorie ceea-ce 

se numesce o. instituțiune cvntraetuulă,; adică. se :dă. :unuia, din 

SocY. dreptul de-a! „moşteni: 0 parte: sati întrega avere a celul-
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Valt. Legea rumână,:nici!. la titlul: donaţiunilor, nici .aci,: nu 

face acâstă derogaţiune. Acâsta confirmă şi “mai. mult ccea- 

ce am Spus, că în legea. rumână instituţiunile - contractuali 

nu sunt: permise.: Regula este! gonerală; şi tocmai cu.oca- 

siunea facerei căsătoriei: se: pâte întîmpla mai ades6, în prac- 

tică, renunţări de: felul: acesta; înai ales: din partea fetei care 

se dotâză.: Obiceiul în mare parte era ca; fata dotâtă să 'de- 

clare în acelâși “timp că :renunţă la orl-ce drept de moşte- 

nice asupra.:averii tatălui, fie asupra averii -mumei, și abusul 
în acâsti privință ajuisese până'acolo în cât în Franţa se 
dicea: de către:.unii autori că este destul să se dea fotif:o 
pălărie de: paie cu flori, ca :prin acâsta chiar să se dică că 

a primit ceva din :averea: părintescă şi „prin acâsta să „pStă 

renunţa: la: moştenire; -. 
14. In “fine: legea: mar” spune că libertatea convenţiu- 

nilor matrimoniali: are. loc până acolo, până când nu derâgă 

la disposiţiunile prohibitive ale codicelur. De: câte 'orl. un 
text, spune că: părțile nu pot prin convenţiune să derâge la 
unele reguli puse: de.lege, fie chiar când nu ar -fi de ordine 

publică, pe atâtea, ori clauza contrarie este nulă. Ca exemple 
putem lua art. 1657. care 'se ocupă:de ipoteca legală ce:are 
femeea asupra: averii bărbatului: pentru asigurarea zestrei — 
supus discuţiunei: în 'legea".n6stră — şi care: dice :: „Femeia - 
va putea încă: chiar în 'cas de: convenţiune, contiarie, cu. auto- 
risaţiunea judecătorului tribunalului domiciliului săi să câră 
în timpul căsătoriei inseripţiuni ipotecare asupra'imobelelor 
bărbatului său, peritru : 0ră-co: protenţiuni. ar. Butea ave în 
contra lui. în. virtutea: foei: sale de zestre“: pi ie 

-.. Va-să-dică; chiar: “dacă “contractul : ae: 'căsatotie ar: pre, 
vede ca: femeia; să. nu:fie:în drept a: lua, inseripţiune ipote- 
cară usupra'.averei: bărbatului pentru. siguranţa: dotei sale, 
acâstă clausă::nu:se ține în .s6mă.şi se: permite de. art: 1057 
femeii ca, cu: aintorisăţiunea: iribunalulu, să: cârăiinseripțiune, 
cu tote-că'eaa renunțat latipoteca.i:: Sa | 

15. Cu ocasiunea detsrminării Clăuselor permise: în 'con+ 
tractuli de. căsătorie și a acelor cari-ab fi; de natură să atingă 
ordinea socială, :organisarea familiei, se ridică. cestiunea dacă 
prin 'contractul:de căsătorie. socii 
religiunci cure: să :se de 

ii iati 

ar put. conveni: asupra 
a: copiilor: născuţi din acâstă căsă-
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torie. Se întîmplă adesea ca, socii să se găsescă de religiuni 
deosebite și să convină în contractul de căsătorie, ca toţi co- 
pil.să urmeze religiunea tatălui, sat copiii de sex masculin 
să” urmeze religiunea tatălui și cei de 'sex femenin religiunea 
mumii. Se întrâbă autorii dacă o asemenea clausă este per- 
misă în contractul de căsătorie? Cu Gre-care greutate se 

" admite astă-(li că asemenea elause sunt nule, pentru-că ele. 
ating direct o prerogativă însemnată a puterăi paterne. Tatăl 
este care decide asupra felului educaţiunei ce voesce să dea 
copiilor; tatăl este care decide ca copiii să adopte cutare 
sait cutare religiune ; prin urmare, orl-ce clausă care săi ri. 
dice acest drept, pâte să fie anulată. (Comp. Vol. [. Despre 
căsătorie, No. 134. Demolombe, VI, n. 190, 191. — Aubry et Raw 
Ş 504, tex. şi n. 1.— Contre Laurent, XXI, n. 121). 

16. O altă clausă care a dat loc 'la dificultăți. este cea 
următ6re : Se pote ca socii să prevadă în contractul lor de 
căsătorie, ca în cas de desfacere a acestei căsătorii, lie prin 
divorţ, fie prin mortea, unuia din ei, sociul văduv să nu, se 
mai potă căsători a doua ră. Cestiunea pusă aşa, trebuie 
de la început resolvată în sens că o asemen6 clausă este 
nulă, fiind considerată ca imorală. ee tii 

In practică - însă - cestiunea se. pote: presinta sub altă 
formă: Se pote să “se. dică: că în prevederea : căsătoriei a 

- doua, să sc asigure ceva. copiilor. din prima căsătorie. Aşa, 
de exemplu, s'ar putea dice: Bi bărbatul dai din. averea 
mea 60.000 lei  sociei. mele, însă dacă-cum-va. socia mea, 
după încetarea căsătoriei, s'ar căsători a doua ră, acâstă 
sumă de bani să. trecă copiilor ce s'ar nasce. din căsătoria 
n6stră. Scopul pe care bărbatul. voesce să'l atingă aci, nu 
este să oprâscă pe femeie: de a se căsători a doua 6ră, ci 
mai mult, că într'o asemenea eventualitate, copiii. să pâtă fi 
întru cât-va asiguraţi cu o “avere a lor proprie, de Ore-ce. 
nu se scie cărei influențe ar. pute “cădea femeia. căsătorin- - 
du-se a doua 6ră, cu tâte că legea nu permite a se da so- 
ciului din a doua căsătorie, săit copiilor ce: sar nasce din 
ucâstă căsătorie, mal mult de cât âr av6 cei din prima că- 
sătorie. Se a 

| _Eă bine, aşa pusă. cestiunea, autorii.sunt 'de acord 'să 
spună astă-di, că lucrul acesta este. permis. Incă odată, nu
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avem aci: 0 coădițiune: care. tinde să: oprâs scă căsătoria, nu 

este;o . ped&psă- -pusă: sociului care. ar: voi să. se - căsăto- 

râscă a..doua 6ră,:ci este o: precauțiune: at în' favorea 

copiilor: (Guillonard- Contrat do. mariage, j, 105 Şi cita 

țiunile): tii te : m De 
-.    

„art. 19 29. Convenţiunile matrimoniale. vor fi făcute prin tribunal, 

"mal înainte de celebrarea, căsătoriei, după. rorunels stabilite în coulicele de 

procedură, sub. pedspsă de nulitate“, Cr 29, urm. Pr. 108 —1: 20.— Com. 

65, urm.) . . ” , 
Art: 1229. Schimbările” co sar face în acele convenţiuui, mal înaiate 

de celebrarea: căsătoriei, sunt. supuse :1a, aceleaşi formalitâţi, ca şi 'conven- 

țiunile. matrimoniale. (Pr r. 110). . . 

“Deosebit de acesta, ele. nu. vor î valabile dacă. nu se vor face în pre- 

senţa şi cu consimţimînțul siniultaneti al tutulor persânelor cari ati figurat 

ca părţi la: eoniraetul 'de 'căsătorie:! ” 

dit. 198 UL: Schimbările -făcute!: contorm- regatelor coprinse în pre- 

cedentele articole, nu vor fi.valabile în privința unel a treia persâne, dacă 

nu. vor, fi trecute în.josul contractului, de. căsătorie, 

| „La. cas, „de „contravenţiune,. tribunalul, și grefierul vor fi supuşi la 

acţiune recursorie civilă pentru daune intereșe deosibit de alte pedepse, 

dacă va fi un asemenea. cas, : : : : 

az, De Și i redactorul rumân nu. reproduce un: text fran- 
cez. şi anume: art. 1395; unde într'un mod. clar se. dice cum 
ci. convențiunile :matrimoniali nu pot. .să aibă loc de. cât 
dacă ele::s'aii - făcut înaintea celobrărei căsătoriei, totuși 
acâsta regulă este, fără îndoială! admisă şi de. legiuitorul 
rumân, pentru că în trei rînduri și chiâr când este vorba 
de regimul dotal cl spune că. convenţiunile - matrimonial 
se fac: mai înainte de celebrarea. căsătoriei. 

« Putem dar fără nică o dificultate să punem de la în- 
ceput acest: principiu: contractul binese de căsătorie tre- 
buie să fie terminat înainte de. celebrarea - căsătoriei. Cu 

„alte cuvinte, în. timpul căsătoriei nu se pote face nici un 
contract între: soci, relativ la relațiunile lor bănesci, şi ia- 
răși nu :pâte să se admită nici o modificare la acest con- 
tract în timpul căsătoriei. Acesta este o rogulă .care nu suferă nici-o excepţiune. | 

18. Contractul de căsătorie estă un contr 
i pn act solemn, adică unul din contractele acelea pentru validitatea căruia legea cere condiţiuni.- de: forme, „cari nefiind îndeplinite, fae 

.
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contractul nul. — Convenţiunile matrimoniale — dice legea — 
vor fi făcute prin tribunal. Procedura civilă conţine un câp 
întreg care se ocupă de convenţiunile matrimoniale (Titu N, 
Cartea VI, art. 708 pînă la 720). 

Art. 1928 din codul civil este mai diferit de art, 718 
din Proc. Civ. după care judecătorul de ocol autentifică 
foile dotali pînă la concurenţa sumei de trei mii lei. 

19. In privinţa celor alte reguli de autenticitate tre- 
buese urmate regulile stabilite de legea cea nouă asupra 
autentificărei actelor. Cu tâte acestea avem în codul de 
procedură civilă reguli speciale. Aşa avem art. 717: „Dacă 
dota coprinde nemişcătore, actul se va transorie și prin tri- 
bunalul locului unde ele sînt aşedato“. 

__ Menţiune despre acâstă cercetare se va face în pro- 
„cesul verbal, înscris pe marginea ori în josul registrului 
de transeripțiune. 

20. In procedura civilă găsim iarăși că' tribunalul com- 
petinte pentru a legalisa actul este tribunalul dimiciliului 
bărbatului. Art. 71 [. „Mai înainte de celebrarea căsăto- 
rici ambii soci, împreună cu cei ce ati constituit dota, se 
vor presenta în persână sau prin procuratori speciali, în- . 
aintea tribunalului domiciliului bărbatului, cu petiţiune sub- - 
serisă de dânșii spre a cere transcripțiunea, contractului în 
registrul tribunalul 

21. Art. Ul din codul civil care se ocupă de formele 
în care casieria trebue să fie celebrată dice între altele 
că după ce oficerul stărei civile ia : consimțământul socilor 
şi după ce 'le citesce cap. VI din titlul despre căsătorie, 
care trateză. despre drepturile și datoriile respective ale' 
socilor, apoi el va interpela pe soci, precum şi pe persânele 
cari autorizâză căsătoria, să declare dacă s'a făcut vre un 
contract de căsătorie, şi la cas afirmativ, data acestui con- 
tract, precum și numele şi reşedinţa autorităţei care l'a le 
galisat. 

După. aceia art. 62, arătând ce trebuie să conţie actul 
de căsătorie făcut de otficerul: stărei civile, între altele la 
No. 10 pune și declaraţiunea ce s'a făcut asupra, interpela- 
țianiei preserisă de art. 61. 

22. Găsim în codul. civil, ea şi în procedura civilă re-
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gula că schimbările ce s'ar. face de viitorii soci în contruc- 
tul. de căsătorie, schimbări cari trebucse se precede cele. 

brarea căsătoriei, să fie făcute cu aceleaşi : formalităţi ca și 
însăși contractul de căsătorie, In adevăr art. 19229 din codul 
civil în aliniatul I-ii spune: „Schimbările ce sar face la 
acele convenţiuni, mai înainte de celebrarea căsătoriei, sunt 

supuse ]a aceleaşi. formalităţi, ca şi convenţiunile matrimo- 

niale“. 
„Tot asemenea art. 716 Pr. civ. al. I dice: „Schimbările 

ce sar face la convenţiunile matrimoniali, mai înainte de, 

celebrarea căsătoriei, sunt supuse la aceleași. formalităţi, ca 
și convenţiunile matrimoniale“. 

Mai mult, legea dice că aceste modificări la contractul 
de căsătorie, trebuese să fie făcute en consimţămîntul si-. 
multaneii al. tutulor persânelor cari at figurat ea părți în 
acest contract. . 

23. Cea dintâii dificultate care se ridică este ncea de 
a precisa care sunt disposiţiunile în privinţa formelor „con- 
tractului de căsătorie rămase încă în. vigbre în urma legsil 
intrată în vig6re la 1 Ianuarie 1887? 
„Mai întâi codul de proceduri civilă spunea că actul 

de. căsătorie trebuie să fie făcut înaintea tribunalului, pe 
când legea din 1857 permite -ca autentificarea să se facă 
numai de un singur judecător. Acelaş luern "1 repeta art, 
715 deja citat. 

24. Art. 708 din codul de. procedură civilă spune că 
tâte convenţiunile matrimoniale sat contractele de căsătorie 
și foile dotali trebuesc să se trâcă din cuvânt în cuvânt! 

întrun registru anumit. Legea din 1887 modifică disposi- 
„Țiunea din procedura civilă prin ceia ce se numesce dublu 
original, adică părţile aduce două exemplare originale, din 
care unul îl iat ele: şi cel alt rămâne în archiva. tribu- 
naluluj. Cu t6te acestea credem că nu oste cea mai mică 
îndoâlă că trecerea în registrul special cerută de art. 708 
este. obligatorie chiar. în. urma legii din 1866, Menţinerea,: 
ari. 108 şi 120 de codul procedurei modificat întăresce afir- 
marea n6stră. - 

| T6te cele Talte reguli de autentificare, cum sunt acelea 
de identitate, de a se citi actul în audul și presenţa părţilor,
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a se lua deelaraţiune de consimţământul lor, ete. prevădute 
în legea din 1837, se aplică şi la contractul de căsătorie. 

25. 0: altă cestiune importantă este aceia a s6 sei: 
Cani din formele anume create de lege sunt prescrise sub 
pedepsă de nulitate, adică, "cari anume formalităţi ne fiind 
respectate sunt de astfel. de natură în cât convenţiunea să 
fie nulă ? ” 

Necontestat, că tâte ropulile relative la, nulitate,” în cât 
privesce forma, actului autentic, prevădute de legea specială 
din 1857, se aplică şi la, contractul de căsătorie. Deci dar 
tte formele cerute de legea autentificărei actelor sub pe- 
„d6psă de nulitate sunt obligatorii şi pentru convenţiunile 
matrimoniale. 

26. Dar sunt reguli speciale la contractul de căsătorie. 
Mai întâiu: regula de competință a tribunalului este 

ea o regulă de natură, ca ne fiind respectată, contractul să 
fie nul? Legea de procedură civilă spune că părţile se 
presintă la tribunal sai lu judecătorie de ocol, al domici- 
liului bărbatului. Ce se întâmplă când un contract de căsă: 
torie este autentificat de un alt tribunal sat de o altă 
judecătorie de cât aceia a domiciliului bărbatului, contractul 
este el nul? | 

Nu credem că încompetința acâsta raţionue personae a | 
tribunalului să pâtă influența asupra validităţei actului de 

„căsătorie. Neapărat că dacă tribunalul ar fi să instrumenteze 
în afară de circumseripţiunăa lui, actul ar fi nul, dar dacă 

s'a dat spre autentificare actul la un alt. tribunal de cât 
-. la acela al domiciliului bărbatului, contractul acesta este 

valabil. | | A 
Afară de acesta art. 61 şi 62 când spun de interpelarea 

ce face oficerul stărei civile socilor, adaogă, că să arate! 
data pe! cât se pâte şi autoritatea, la care sa depus actul, 
prin urmare, dacă ar fi absolut riguros ca actul să se facă 
la domiciliul bărbatului, nu ar mai ave trebuință legea. să 
câră a se spune la ce autoritate s'a depus actul. 

Aşa dar se pâte forte bine -ca actul să fie depus la 
tribunal sati la judecătorul de ocol, fie al domiciliului femeici, 
fie chiar al: înzestrătorului, fie la ori. care altul. 

27. Este 6răşi necontestat că lipsa de transeripţiune 

68155 3
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a unui contract de căsătorie caro are de obiect și imobile, 

nu anulâză contractul; însă aci aplicăm regulile generale 

privitâre la transeripţiune, că tote persânele cari sunt în 

drept să învâce acâstă lipsă de transeripţiune a unei con- 

venţiuni translative de proprietate, pot să se excipe de lipsa 

acestei transeripțiuni, şi aceste persone nu sunt de cât 
acelea cari aii drepturi reali asupra imobilului. Cele lalte 

persâne ca: înzestrătorul, creditorii, chirografarii etc., nu 

pot să învâce acestă lipsă de transeripțiune. 
28. Am citat deja art. 720 din codul de procedură 

civilă, după care contractul matrimonial încheat în străină- 

tate trebue 'să fie transcris în trei luni după întâreerea 
bărbatului în ţară, de către el în registrul tribunalului 
domiciliului sâii. Noul cod de procedură a mai adăogat un 
alienat după care transcrierea sati trecerea despre care este 
aci vorba, nu dispensă pe soci de a face transcrierea actului, 
când sunt imobile, la tribunalul situațiunei acestor imobili. 

Care este sancţiunea acestei obligaţiuni impusă de lege? | 
Nu avem nimic de notat asupra lipsei do transeripţiuni pentru 
imobile, : pentru că aplicăm regula că numai cei ce ai 
drepturi reali conservate asupra imobilului pot învoca lipsa 
transeripțiunei. 

Cât pentru lipsa trecerii: convențiunii matrimoniale 
trebue să decidem că aci avem o condițiune impusă de lege 
nu ca o regulă de solemnitate ci ca o regulă de publicitate. .. 
In adevăr dacă legea cerea acâstă formalitate ca o regulă 
de solemnitate şi dacă acâstă trecere nu este cerută de 
legea, locului unde actul s'a încheat, îndeplinirea er nu ar 
fi obligatorie ; pe când aci având o măsură de. publicitate, 
neîndeplinirea ei pote fi invocată de cer interesaţi, chiar 
dacă cel ce o învâcă n'uar avâ drept real. O dceisiune 

„ recentă a Curţii de Casaţiuni la noi (Dreptul, XXXI, n. 16) 
„a stabilit în acest sens aplicarea art. 720 pr. civilă. 

„Transcrierea, cerută de al. [ al art. 720 nu pote fi în- locuită cu transerierea de la ul. [[, relativă la imobile și de acea, Chiar daci a avut loa transeripțiunea la tribunalul situațiunei, actul netrecut în registrul grefei tribunalului domiciliului barbatului, este fără tărie pentru terţii. ” »- Constatăm că diferitele reguli de publicitate pot da loc
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li confusiuni şi pâte că era, bine că saii prin legea actelor 
autentice sait prin noua procedură să se fi simplificat regu- 
lele de solemnitate și de „Publicitate ale - convenţiunilor 
matrimoniali.. 

29. Inca este delicată cestiunea a se sci, ce se întîmplă 
„când oficerii stărei civile nu arată în contractul propriii dis 
de căsătorie -că socii aii fost interpelaţi asupra facerei 
actului matrimonial saii cânl socii nu răspund nimic la 

asemenea interpelare? Acâstă cerință nu figura în codul 
Napoleon; în Franţa ea nu a fost întrodusă de cât prin 
legea din 1850, şi a fost întrodusă pentru că.se obser- 

vase că adesea cei ce tratat cu socii nu erati în posi- 
țiune să cunoscă bine situaţiunea bănâscă a lor, mai 
cu semă când se adopta regimul dotal. Spre a. preîn- 
tîmpina ori ce surprindere, la art. 76. ca și la art. 75 din 

cod. Napoleon s'a adăogat disposiţiunea pe care am vădut'o 

deja, însă legea din 1850 coprinde încă ceva ce legiuitorul 
nostru nu a reprodus, și anume: „dacă socii nu ar fi făcut 

o usemenea deelaraţiune, atunci sunt consideraţi că nu ait 

contract de căsătorie“ (art. 1397 C. Nap. întrodus prin 
legea din 1850). Rodactorul rumân ne reprodueând acestă 
disposițiune a legei din 1850, se nasce întrebarea: Ce se 

întimplă în legea nâstră când socii nu aii răspuns la inter- 
pelațiunea olicerului stărei civile sati când oficerul stărei 
civile nu a făcut o asemenea interpelațiune socilor ? 

Legiuitorul nostru nu dă nici o sancţiune acestei dis- 

posiţiuni. EI 'se mulțumesce numai cu o pedâpsă pecuniară 

dată oficerului stărei civile cure ar fi omis de a înterpela 
pe soci. Aşa fiind, vom merge re până acolo în cât să con- 
siderăm pe soci ca şi cum nu ar avea contract de căsătorie? 
Cestiunea, este gravă. | 

__ Pentru ce legiuitorul a pus acâstă disposiţiune că socit 

să fie interpelaţi şi să arate că ati un contract de casătorie, 
precum și .autoritatea unde acest contract a fost făcut? 

Pentru cuvântul, că atunci când o persână străină ar voi 
să contracteze cu vre unul din soci să cunâscă dacă sa 
constituit vre-o dotă. El nu ar ave de cât să ceră socilor 
estractul de casătorie al oficerului stărei civile și atunci va 

ved6 dacă socii ati un contract bănese de căsătorie. precum
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şi autoritatea care Ia legalizat, unde va găsi actui în original. 
Va să dică este o disposiţiune luată în interesul celor de 
al treilea. Nu aii făcut .socii o asemenea declaraţiune, cel 
de al treilea se -pot găsi frustaţi şi așa fiind pot ei 
să pretindă cum că nu există act dotal? De altă parte 

6re fără intenţiune legiuitorul a şters disposiţiunea citată 
din. legea franceză de la 1850, după care lipsa unei 

asemen6 declaraţiuni înaintea oficerului stărei civile atrage 
după sine consecința că socii, în cât privesce torţele 
pers6ne, sunt considerate ca cum nu ait avut contract d6 
căsătorie? Noi nu credem că legiuitorul rumân fără inten- 
țiune a suprimat sancţiunea. 

În legea franceză femeia are o ipotecă tacită asupra 
imobilului bărbatului, nesupusă nici unei publicităţi, ipotecă 
care își ia data din momentul celebrărei căsătoriei, pe când 
la noi ipoteca este legală, dar este în acelaşi timp supusă 
inscripţiunei” și dacă femeia n'a luat inscripțiunea pentru 
asigurarea, zestrei sale, nu pâte pretinde nici o preferință. 

Ce s'ar' putâ întîmpla la noi ? 
Sar întîmpla din. două una: saui femeia își are consti- 

tuită dotă un imobil şi atunci, după regulile pe cari. le-am 
vădut, actul trebue să fie transeris şi li tribunalul unde so 
găsesce situ:t imobilul, aşa că col de al treilea care stipu- 
I6ză un drept asupra acestui imobil are mijlocul de a vedă 
ducă este sai nu constituit dotă, pentru că n'are de cât sa 
caute registrele de teinseripţiune ale tribunalului situa. - ţianei imobilului şi dacă transcrierea nu este făcută, atunci 
dânsul pâte să invâce acâstă, lipsă şi să facă să valorezo 
dreptul Său. Dacă nu este transcripțiune, constituirea, 
dotei: imobiliare nu este oposabila celor ce capătă drepturi 
în imobil. E - 

Dacă, dota coprinde bunuri viitâre, atunci credem că . femeia, dobândind imobilul, este datâre să facă menţiune în registrul de transeripțiune de dotalitatea, lui. 
Sat femeea are constituită o dotă mobili 

p6te îavoca pretferinți de cât ducă a luat inser tecară. Aşa, dar cel de al treile 
in amăndou& casurile.. 

ară şi ea nu 
ipţiunea ipo- 

a sunt suficient însciinţaţi
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Dar se întrebă: Atunci pentru ce acestă disposiţiune 
pusă de legiuitor? | 

“Legiuitorul a credut că este bine. ca. în ori-ce cas acci 

cari tratâză cu socii să p6tă constata şi mai uşor că există 

act de căsătorie, precum și conţinutul actului. 

Acesta este soluţiunea pe care o dam. Negreşit ea pâte 
să fie contestată, pentru că lovesce' 6re-cum într'o disposi- . 
țiune specială pe care o cere legea; dar ivebue să ținem 

-socotâlă de împrejurarea că redactorul rumân nu produce 
sancţiunea codului Napoleon şi decă nu consideră pe sotii, 

“cară nu at făcut declaraţiune sati pe cari oficerul stărei 
civile nu ia interpelat, ca fiind căsătoriţi fără contract de 
căsătorie, acâsta pentru că transeripțiunea pentru imobil şi 

inscripțiunea pentru ipoteca legală a femeii încunosciințâză 
suficient pe cei de al treilea. 

30. In privinţa schimbărilor ce s'ar aduce contractului 
de căsătorie, soluțiunea pe care o dăm este, că dacă schim- 
bările acestea nu s'a făcut în forma în care trebue să se 
facă înșiși -contractul de căsătorie, ele sunt nule. 

Lepea adaogă în art. 1929 al. 2, că deosebit de aceste 
formalităţi, schimbările, ca să fie valabili, trebuese să fie 
făcute în presenţa și cu consimțămîntul simultaneii al tutu- - 
lor pers6nelor cari ai figurat ca părţi în contractul de căsă- 

torie. — Aşa dacă tatăl a fost acela care a înzestrat pe.fată 
şi dacă viitorii soci, înainte de a se căsători, ar voi să mo-. 
dilioe contractul lor, să înscrie o clausă care nu figura în 
primul contract, de. exemplu: că bărbatul pote să înstrăi- 

neze imobilul. dotal, sati alt ceva de felul acesta, sehimba- 

rea nu va fi valabilă dacă nu este făcută cu consimțămîntul 

şi în presenţa —- (ice legea — a părintelui fetii care a con- 

'stituit dota. 
Să insistăm puţin asupra acestei disposiţiuni din lege: 

în presentu, şi eu consimțământul simultancă. 

| Autorii spun că asemen6 schimbări nu sunt valabile 

dacă nu s'au făcut în presenţa părței care a figurat în con- - 

tract şi anume: o schimbare nu pâte să fie admisă, dacă 

este consimţită de o parte ce a figurat în contract, prin o 

declaraţiune de consimţămînt făcută deosebit de actul care 

schimbă contractul de căsătorie. Așa, dait o procură auten-
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tică cui-va să consimtă la modilicarea ce vor socii să facă 
în contractul de căsătorie. Autorii die: Ac6sta nu se pâte, 

pentru că legea cere presența acestuia. Pote că acâsta nu 

ar fi fost toecmat de rigore, dacă nu ar fi adăogat legiuito- 
rul: şi cu consimțământul -simultunci al acestor părţi. | 

„Va să dică, acest consimţămînt trebue dat în acelaşi 
timp. Aci se vede că legiuitorul s'a gândit că un contract 
de căsătorie, în mare parte; este resultatul chibzuirilor ce 

sau făcut de întrega, faunilie, de t6te părţile cari ati figurat 
în contractul de căsătorie, şi când se face vre-o schimbare 
aceleași discuţiuni trebuese să aibă loc, pentru ca pănţilo să 
vadă dacă este bine or nu să se facă aceste schimbări. Pâte 
că. legiuitorul este prea exigent. | 
„Un asemenea consimţămînt simultanea şi presența tutu- 

lor părţilor nu este cerută pentru facerea însăși a contrac- 
tului bănese de căsătorie, do ce dar să fie atât de riguros 
pentru schimbarea lui? P6te că legiuitorul a credut că o 
schimbare este adesea mui gravă de cât însăşi redactarea 
contractului: (Laurent, XXI, n. 9S. — Contra Guillouard, 1, 
n. '268). 

31. In presența personelor cari aii figurat, ca părți la, 
contractul de căsătorie — dice legea. Deci dar ducă ai 
figurat în contractui de căsătorie persâne cari nu erati părți 
interesate, nu se cere nică presenţa nici consimțămîntul lor. 

Adesea întrun contract figureză pers6ne mai mult 
honoris causa, aşa se întimplă ca zestrea să fie constituită de 
tată şi ca condescendenţă figursză și mama, în contractul de 
căsătorie, saii se pâte întâmpla ca însăşi fata fiind majoră, 
să'și constitue dotă averea sa proprie, și fie pentru a se asigura mai bine dacă contractul este în interesul s&u, fie ca condescendență, părinţii fetei. să figureze în contractul de căsătorie, de şi ei nu constituese dota. In asemenea casuri părinții nu figureză ca părți în sensul legei şi deci. nu se cere consimțămîntul lor pentru schimbările ce Star aduce în contractul de câsătorie. | 
„82. Mai mult se pâte întâmpla ca'unul din rință, sati altă persânaă să figur 
ca îndeplinind un rol 
soci este încă minor, 

acești pă- 
4 ligureze în contractul de căsătorie 
important. De exemplul: Unul din 
are însă “vîrsta, de a se căsători. Şi
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tutorul sai părintele lui asistă ca săi complecteze . înoapa- 
citatea. 

| Se face dar contractul de căsătorie; trece un “interval 
de timp 6re-care de când s'a depus contractul bănese de 

căsătorie, până să se celebreze căsătoria şi în acest interval 
sociul care era încă minor, devine major; devenit major 

pâte singur să facă: contractul de căsătorie, deci pâte să'și 

modifice contractul deja făcut. O asemenea modificare va, A 
valabilă de și nu e făcută cu consimțămiîntul şi cu presenţa 
părintelui sat a tutorului care ai: figurat la contractul cel 

d'iîntâiui de căsătorie. Nici tatăl nici tutorele nu figurati 

în contractul de : căsătorie ca părți, ci numai pentru com- 
plectarea incapacităței minorului. | 

33. Până aci nică o dificultate în practică. Incepe să 
devie' delicată atunci când a figurat într'un contract o per- 
s6nă străina de soci, străină chiar de tată sau mamă și care 
nu a constituiţ dotă dar a dăruit cova, fie femeei, lie băr- 

batului prin contractul de căsătorie. . 

Cu t6te că opiniunea contrarie a fost susţinută, mai 
toţi ' autorii sunt de acord să spună că darurile facute în 
contractul de căsătorie, pe cât timp acest contract este în- 

vestit cu formele solemne cerute de lege pentru contractul 
matrimonial, sunt valabili, fără să mai fie nevoe de alte 
forme anume cerute pentru donaţiuni. Aşa fiind, să presu- 

punem 'că femeea 'şi constitue dota o avere Gre-care ; o rudă. 

tatăl, mama, un fcate şi chiar un str&in vine și prin con- 
tractul de căsătorie dăruesce şi el ceva, femeii, dar pe care 
femeea și-l constitue dotă. ce se întâmplă când se face v 

schimbare în contractul de căsătorie şi când la acestă schim- 
bare nu asistă şi nu consimte dăruitorul, schimbarea este 

ea nulă, se anul6ză întreg contractul de căsătorie modificat 

sati se anulză modificarea numai în raport cu donațiunea? 
Sunt autori cari dic: nu pote să fie admisă schimbarea 
pentru-că ea nu a fost făcută în presenţa şi cu consimță- 

miîntul simultaneii al pers6nelor cari aii figurat ca parte în 

contract, şi pentru-că donatorul este parte în contractul de 

căsătorie, el nefiind present, schimbarea este “nulă. (liau- 

rent, XX, n. 90). 

Acâstă soluțiune s'a găsit prea rigursă și s'a căutut,
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a se modifica admiţându-se că schimbarea să nu lie nulă, 

şi că chiar darul să nu se destiinţeze. (Guillouard, I, n. 265). 

Să presupunem casul următor: fomeea "ŞI constitue dotă 

o casă şi tot în contractul de cisătorie o -persână str&- 

ină dăruesce femeii o vie care intră asemen€ în zestre, apoi 

socii modifică contractul de căsătorie fără consimțămîntul 

donatorului în sensul că să pâtă a se înstrtina de bărbat 

casa cu consimţemîntul femeii, iar asupra vici socii nu spun 

nimic. O asemenea modificare, făcută în cât privesee casu, 

să aibă de efectaanula donaţiunea ? [n ce modificarea adusă 

la easa pe care şi-a constituit-o dota fomeea are vre-o înflu- 

ență asupra darului? Înţelegem dacă schimbarea ar purta 

însăşi asupra acestui dar, ducă de exemplu femeca ar [i dis 

că împreună cu bărbatul s6ui să aibă dreptul a vinde viea. 

înţelegem atunci să fie necesară presenţa donatorului şi 
ducă nu a fost present, modificarea să fie nulă; însă dacă 

nu are nici o relaţiune modilicarea cu acest dar, ni se pare 

că ar fi prea riguros cu să se dică că donaţiunea este des- 
fiinţată. Să nu se dică, că dacă donutorul ar fi cunoscut 
ae6stă modificare, pâto nu ar îi dăruit, pentru-că încă odată 

relațiune nu există între modificare şi donaţiunea, făcută. 
34. Sehimbările fâcute în contractul de căsătorie nu pot 

fi oposabile terţelor persne, dacă nu vor fi trecute în josul 
contractului prim de căsătorie. In cus .de contravenire, tri- 
bunalul și grefierul vor fi supuși la acţiune recusorie ci- 
vilă pentru daune interese. De şi modificarea este făcută în 
formă autentică şi ca atare eu este oposubilă celor de-al 
treilea, totuși dacă s'a făcut o asemenea schimbare şi dacă 
în contractul primordial nu se menţionâză că acest contract 
este modificat printr'un alt contract posterior, modilicarea 
nu pote fi oposabilă celor. de-ul treilea, fără deosebire dacă 
aceşti de-al treilea ai drepturi reule asupra averii, sau sunt 
simpli creditori... : 

| 35. Viciurile de formă al6 contractului bănese de .căsă- 
torie pot să fie acoperite, însă numai întru atât întru cât 
acestă acoperire este făcută înaintea celebrării căsătoriel. 
Oeju A căsătoria. celebrul, nulitatea, de formă nu mai pâte fi 
pun nimic ratilicată şi actul de căsătorie rămâne nul pentru tot-d a-una. Pentru 'ce acâsta? Pentru cuvîntul că un con-
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tract de căsătorie nu pâte să fie făcut de cât înaintea cele- 
brării căsătoriei şi: dacă acest contract este nul, nulitatea, 
purtând asupra însăşi contractului, nimeni nui pote da viaţă 
în timpul căsătoriei, în acest timp contractul nu se pote face. 

36. Contractul de căsătorie face obiectul unor disposi- 
ţiuni: speciale ale codului comereial. Comereiul este adezea 
interesat de ceeu-ce socii -att convenit prin contractul lor de 
căsătorie, mai ales în cas de faliment al comerciantului că- 
sătorit. In interesul 'ereditului şi pentru-ca, comerciantul, care 
se căsătoresee, să nu pâtă induca în erdre pe cei ce con- 
tractâză cu el, art. i cod. comercial conţine disposiţiuni 
speciali. lacă cum se exprimă acest, articol: 

„Contractul de căsătorie între persâne dintre cari una 
este comorciantă, va trebui să fie trimis în copie certificată, 
în termen de d lună de la data lui, de către-oficerul stării . 
civile care a celebrat căsătoria, la tribunalul în jurisdicţiunea 
căruia se gasesce stabilimentul comerciantului, pentru a fi 
publicat conform art. 10.. 

„Oficerul stării civile, care. va omite a îndeplini înda- 
torirea impusă prin acest articol, va fi supus la o amendă 
de 25 până la 100 lei, iar dacă omisiunea a fost ficută cu 
rea credinţă, la destituire; în amîndou& casurile fără preju- 
dițiul drepturilor părţilor interesate“. 

Vrea să cică dar, când se căsătoresce un comerciant, 
contractul do căsătorie trebue să fie trimis la tribunalul co- 

„mercial al locului unde se face comertiul, în timp de o lună 
de la data sa. 

Art. 20 adaogă : | 

„Dacă sociul devine comerciant, în urma castitoriei sale, 

dinsul este dator să depună copie după contractul săi de 
căsătorie în termen 'de o lună, socotit din diua când şi-au 
început comerciul, sub pedâpsă, în cas de faliment, de a fi 
considerat ca un banerutar simplu. 

Legea nu cere să sc trimită la tribunalul comercial 
contractul bănesc de căsătorie, ci contractul făcut înaintea 
oficerului stării civili. Faptul de a se sci dacă cine-va este 

sai nu căsătorit, nu este din acelea pentru cari cei de-al 

treilea să nu fie în posiţiune de a le cunosce, deci acâstă 
obligaţiune de a trimite copie după .contractul de căsătorie,
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nu este de mare utilitate. Cu tâte acestea lucrul își păsesce 

explicaţiunea sa. Scim că în contractul de căsătorie al oli- 

cerului stării civile trebue să se găsescă interpelarea ce se 

face socilor dacă 'ati un contract bănese de căsătorie, pre-. 

cum şi autoritatea la care acest contract a fost depus spre 

autentificare. Cu modul acesta cei ce voesce a contracta cu 

bărbatul sunt în posițiune a cunâsce dacă sa facut un con- 

tract de căsătorie, precum şi conţinutul acestui contract. 
Cuvintele „fără prejudițiul drepturilor părţilor înteresule“ ne 

conduce la soluţiunea că dacă nu sa trimis „la tribunalul co- 
mercial copie după contractul de căsătorie, sait dacă acest 

contract, fiind trimis, în el nu se găsesee interpelarea oli- 

cerului stării civili; ori în fine, dacă interpelarea fiind lă- 

cută, socii în mod eronat declară că nu ai contract bănesc, 

un asemenea contract nu se pâte opune celor ce contruc- 

„tâză cu bărbatul comerciant. Aci dăm o soluţiune contrarie 
acelei ce am dut pentru casul când bărbatul nu este co- 
merciaunt. | | | 

Ac6sta resultă din art. 10 şi 20 qin codul comercial 

cari au fost redactate numai acum câţi-va ani, când s'a gân- 
dit legiuitorul că rău nu s'a pus în codul nostru civil sane- 
țiunea din legea frâncesă de la 1550 şi stati redactat alt-fel 

1 

articolele 19 și 20 din codul comercial. 

„Lrt, 1231. Minorele, care este capabil de a se căsători, este capabil 
a tace şi orf-ce convenţiuni relative la contractul săă de căsătorie. Acela 
convențiuni de dinsul făcute sunt valabile, dacă a fost asistat, la tacerea 
lor de pers6nele al căror consimţimînt este necesar pentru validitatea că- 

" siloriei. 

37. Acestă disposiţiune se găsesce şi în secţiunea des- 
pre acţiunea în nulitate a obligaţiunilor contractate de mi- 
nori (art. 1161). Aci avem două modilicări la regulele senc- 
rală, în cât privesce actele civili încheiate în numele 1mi- 
norului, 

Cea d'întâii modificare este relativă la regula că în 
general în legea modernă, cu deosebire de cecea-ec era în 
practica rumână, actele civili ale unui minor se fac de catre 
utor în le : i rt. 15 i numele acestui minor. În art. 1231 Şi 1161 v edem 

că la contractul bănese. de căsătorie nu. figur 6ză tutorul, ci
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figurâzaă: însăși minorul, pe „când tutorul Sail - altă persâna 

nu face de cât să interpună autoritatea sa, săi complecteze 
incapacitatea, “sa'l asiste. 

38. A doua excepțiune este relativă la reg ula că în tote 

actele civili de bănesc interes, minorul este represintat de 

tutorul săi; aci vedem că el pâte să fie adesea asistat nu 

“de tutor, ci de persânele al căror consimţimînt este trebu- 
incios pentru validitatea căsătoriei. Deci dacă un copil mi- 

nor are mumă şi dacă acâstă mumă nu este tutore a, lui, fie 
că de la început s'a scuzat, fie că-căsătorindu-se a doua Grâ 
a uitat să convâce consiliul de familie, saii consiliul de fa- 
milie a refusat de a o mai ţine în tutelă, copilul are un alt 
tutor, actul bănesc de căsătorie va fi valabil dacă ar fi făcut 
de către minor cu asistența mumei, care nu este tutore, dar 
care este persâna al cărei consimţimînt este necesar pentru 
validitatea căsătoriei. . 

Cuvântul asistenţă ne arată că acel care este chiemat 

să dea consimţimîntul la căsătorie, pentru ca contractul bă- 
nese să fie valabil, trebue să fie față la facerea acestui con- 
tract și deci nu pâte să'și dea consimțimîntul printr'un act 
deosebit, numind un procurator care să consimtă în locul 
săi. (Laurent, V. XXI, n. 24). 

39. Este necontestat că aci avem o favâre mai mult 
în interesul căsătoriei €ră.nu o regulă indispensabilă facerii, 

contractului bânese.de căsătorie, uşa în cât pâte să fie făcut 

contractul sait de către minor cu asistența acelui ce trebue 
să consimtă la căsătorie sai de tutor. Bine-înţeles ca dacă 
acest contract bănese făcut de către tutor este unul din acele 

acte pe cari tutorul nu lc-ar putâ face de cât cu consim- 
țămîntul consiliului de familie saii cu autorisaţiunea tribu- 
nalului, tutorul trebue să fie învestit cu tâte aceste puteri 

ca să pâte face actul. Curtea de Casaţiune (Bul. No. 24 din 

1890), a făcut aplicarea acestei reguli, declarând nul actul 

făcut de tutorul unui interdis, în. numele acestuia, fără auto- 

vrisarea consiliului de familie. 

40. De alt-lel acâstă. asistenţă este suficientă pentru a 

încheia un contract bănesc de căsătorie, ori care ar fi clau- 

sele ce ar coprinde, chiar dacă în clausele prevădute în- 

tr'însul s'ar găsi că se face vre-unul din acele acte pentru
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cari se cere autorisarea consiliului de familie, omologarea 

tribunalului, — saii de acelea pe cari un tutor nu le-ar putea 

face de loc, cum ar fi vîndarea, ipotecarea vre-unui imobil, 

ori vre-un dar. Contractul este perfect valabil, de și nu a 

fost făcut de cât numai în asistența tutorului saii a acelui 

al cărui consimţămînt la căsătorie este valabil. 

+1. In practica francesă s'u observat adesea că sub form 

unul contract bănese de căsătorie se ascund: acte grave, 

străine cu totul de contractul de căsătorie. Sa căutat să se 

anuleze asemenea acte; Aşa, de exemplu se face minorului 

prin contractul de căsătorie o donațiune cu sareini către un 

al treilea şi în realitate se constată că darul în sine era mic . 

pe când sareinele erati mari, plata datoriilor aşa numitulur. 

„dăruitor. Saii'se pâte întâmpla ca minorul prin contractul 

de căsătorie să renunţe ln cererea socotelilor. Asemend acte 
fiind cu totul străine de interesele bănesci ale viitorilor 

soci, aii fost ades6 anulate. (V. deosebite specii, Isaurent, 
ANI, n. 29—31). | Di 

42. Cum se va urma când cel ce asistă pe minor ar 

avea un interes opus al acestuiu, în actul ce se petrece. 

Lucrul acesta se pote întâmpla. S'ar pute susține că cel ce 

asistă nu face de cât să complecteze capacitatea celui asistat, 
şi că prin urmare nu lucrâză el însuşi; că nefiind nici un 
țoxt care să'l oprâscă, el nu se pote depărta de la acâstă 

asistență, cu atât mai mult cu cât în generul, cei ce sunt 
chemaţi să dea consimţămîntul lor la căsătorie nu poti 
bănuiţi că ar lucra în contra intereselor minorului, cu tâte 
acestea noi credem că într'o asemene împrejurare ar fi mai 

bine ca să se dea minorului o garanţie compleetă, respec.- 
tându-se condiţiile şi formele ordinare în materie de tutelă 
(Contra Guillouard, I, n. 30%, 310). 

43. Când un contract de căsătorie s'ar încheia de minor 
fără asistenţa acelui care-este chemat să'si:dea consimţă- 
mîntul la căsătorie, pentru ca să'l pâtă ataca, minorul nu 
esto ținut să dovedâscă lesiunea, ci are numai a dovedi 
lipsa acestei asistenţe. Faţă cu art. 1161; autorii sunt de acord 
sa spună că acţiunea pe care o are minorul pentru a ataca 
pei carul cui iese de căsătorie, făcut cu asisten a aeclui 

. onsinţ ste necesar la validitatea căsătoriei, 

4
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este o acţiune în nulitate proprii dis şi deci minorul nu 

are să dovedâscă de cât că acestă asistenţă nu a avut loc 
pentru. ca acţiunea să fie admisă. 

44. De altă parte asistența acelor. persâne chemate 
după lege a consimţi la căsătorie face să valideze actul, să 
complecteze incapacitatea minorului numai pentru contractuj 
bănese de căsătorie. Dacă, după căsătorie, sociul continuă să 

fie minor, pentru actele pe care el le [ace în timpul căsă- 
totică, trebue să fie respectate t6te condiţiunile cerute de 
lege pentru validitatea actelor făcute de către un minor 
emancipat. Aşa, de exemplu, o fată, care şi-a constituit dotă 

un imobil şi actrecut în contractul de căsătorie că acest 

imobil pote să fie înstrăinat în timpul căsătoriei, de şi mă- 
ritată, ea continuă să fie minoră și de. aceea pentru ca înstr&- 

inarea acestui imobil dotal, după celebrarea căsătoriei, să fie 
valabilă, ea trebue să fie făcută cu formele cerute de lege 

pentru Vîndare de imobile făcute de minori, -adică pe lîngă 

autorisarea bărbatului, autorisarea consiliului de familie, 

omologarea tribunalului şi vîndarea publică. 

«5. Asupra art. 1931 se presintă cestiunea dacă regula 
„habilis ad nuplius habilis ad puctu nuplialia“ trebue generali- 

sată art. 1231 fiind o aplicare a ci, sati dacă nu avem aci 

un cas cu totul excepțional. Este cert că disposiţiunea art: 

1931 își are origina în principiul hadilis ad nuplius, însă nu e 

nat puţin adevărat că nicăeri nu se vede ca legiuitorul să 
fi. primit acestă regulă ca.generală. Aci suntem în faţa unei 
disposiţiuni excepţionale, care privesce numai pe minor și 

deci nu putem întinde explicuţiunea ei la alte casuri, fie 

chiar analâge. (V. Aubry et Rau, $502 text și notele 12—35. 

Guillouard, n. 297, 298). 
- Aşa fiind, un interdis, bine-înţeles punându-se în , siste- 

mul, pe care de altmintreleu "1 primim, că interdisul. se pote 

valabil căsători gâsindu-se în: intervale lucide, nu pâte în- 
cheia o convenţiune matrimonială, tăcută în interval lucid, 

chiar cu asistența acelor al căror consimțămînt este cerut 
la validitatea căsătorii. Acestui înterdis nu'i putem aplica 
regula hubilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. Interqisul 
nu pâte face acte relative la averea sa, chiar dacă el se 

găsesce în intervale lucide, şi nici. un text de lege nul
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asimilâză “cu minorul, în privinţi contractului bănese de 

căsătorie (Laurent, XXL, 'n. 14, 1$, 19). | 

Să se noteze că nu refusăm absolut interdisului posi- 

bilitatea de a avea un contract binese de căsătorie, făcut 

numai de el. Interdisul, ca şi minorul, numai el singur. are 

dreptul să atace un act pe motiv de incapacitite. Deci inter- 

„disul pâte stipula o dotă şi consecinţele constituirii unci 

dote, cum este ipoteca legală, vor avea loc; întru cât inter- 

disul nu atacă actul constitutiv. Pentru acesta însă trebue 
să se dovedescă luciditatea interdisului la epoca fiecrii con- 
tractului, fiind-că alt-fel contractul va fi nul ca nce-existând 

de loc consimţ&mînt. E 
| 46. Cel 'pus sub consiliul. judiciar necontestat se pâte 

căsători fără să uibă trebuință de.asistența consiliului, de 

Gre-ce căsătoria nu intră 'în acele acte anume determinate 

de lege pentru cari el.să aibă trobuinți de asistenţa consi- 
liului judiciar. Cel pus sub consiliul judiciar pâte cl să facă 

un contract bănese de căsătorie fără asistenţa consiliului ? 
Cu alte cuvinte regula habilis ad nuplias, ete. se aplică şi 
celui pus sub consiliul judiciar ? Soluţiunea este aceeaşi ca 
și pentru interdis. La început sa admis că el pâte face 
un asemenea contract, însă în urmă sistemul acesta a fost 

părăsit și astă-di aprope unanim se decide că cc] pus sub 
„ consiliul judiciar, capabil de a'se căsători şi a consimţi 

„ Singur la căsătorie, nu pâte face contractul. bănese de căsă- 
torie, întru cât acest contract ar conţine unul din acele acte 
pe cari risipitorul iu le pote face fără consiliul judiciar. 
Decă e! nu pâte dărui în contractul de căsătorie, nu pâte 
stipula comunitate de achisițiuni, nu pâte să se oblige de 
a plăti unele datorii, fie alo constituitorului dotei, -fie însăși 
Și ale femeii, daca femeea, "şi constitue singură dota; pentru 
tote aceste acte so cere. asistența consiliului judiciar. 

Cât pentru a stipula cevu ca dotă în favOrea sa sia 
„Se căsători sub regimul dotul simplu, fără nici o altă obli- 
gaţiune, vom da soluţiunea ca şi pentru interdis, că un 
asemenea contrat este valabil (Guillouară, n. 391. — Comp. 
Aubry et Rau, $ 502, n. 19). 

47. Un contract bănese de căs | ătorie făcut de un minor singur fără asistenţa persânei e are după lege este chemată
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să dea consiinţămintul pentru celebrarea căsătorii, un con- 
tract bănese de căsătorie făcut de un interdis sai deo 
persGnă pusă sub consiliul judiciar, întru:cât' acest con- 

tract este de natură să atingă averea acestor incapabili, va, 

fi nul: numai din punctul de vedere al incapacității lor. : 
“După tote regulele pe cari le scim în materie de obli- 

gațiuni, nulitatea acâsta nu este de cât relativă, pentru-că 
acela care a fost capabil de a contracta nu p6te să învâce 

incapacitatea aceluia cu care el a contractat. (V. n. 50); 
„+48, Seim “că acâstă nulitate relativă, toemai pentru-că 

este relativă, pote să se acopere printr'o ratificare posteridră 

actului, făcută fie întrun mod expres, fie întrun mod tacit, 

la o epoci: în care a încetat incapacitatea celui ce a con- 
tractat.: 

Se ridică cestiunea : o asemenea ratificare este ea po- 
sibilă pentru contractul bănese 'de căsătorie? Dacă ratifi- 
carea are loc înaintea celebrării căsătoriei, când ea trebue să 

fie făcută în forme cu cari s'a făcut însăși contractul de că- 
sătorie, adică în formele solemne, nu ar fi nici o dificultate, 

pentru-că pâte forte bine înainte de căsătorie incapabilul să 

facă un noit act, bine-înţeles întru cât ar fi devenit capabil 
în acest interval, sau întru cât acest. -act se învestesce cu 

formele şi în condiţiunile cerute de lege. După celebrarea 

căsătoriei însă o asemenea ratificare nu mai este posibilă, 

pentru cuvântul că în timpul căsătoriei nu se pâte face - 

contract bănesc de căsătorie. 

Să nu se dică că prin ratificare nu se , face un noii con- 
tract de căsătorie. Ratificarea în realitate este pur şi simplu 

o conţractare şi ceea-ce voesce legiuitorul să oprâscă este 

tocmai acâstă contractare în timpul căsătoriei, pentru-ca nu 

cum-va, fie ambii soci, fie unul din ei, să aibă în timpul 

„căsătoriei facultatea de a da putere sai a desfiinţa un con- 

tract: făcut înainte de căsătorie. In realitate dacă sur,da in- 

capabilului puterea de a ratifica, fie expres, fie -tacit,:în 

timpul căsătoriei, contractul care nu a fost facut în condi- 

țiunile determinate de lege pentru cel incapabil, el ar face 

un adevărat contract de căsătorie în timpul căsătoriei. De 

aceea dar — şi aci nici o controversă— ratificarea nu pote 

să aibă loc în timpul căsătoriei.
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49. Dar se întrâbă Aubry şi Rau ($ 502 în fine): rati- 

ficarea pâte să aibă loc după desfacerea căsătoriei? N'am 
înţeles bine cum se'pâte pune acâstă cestiuno. Se ratifica 
un contract care este anulabil și “care nu a putut fi ratilicat 
în timpul căsătoriei, pentru ce? Negreşit ca să:zi producă 

i6te efectele contractului în timpul căsătoriei. In realitate 
ae6sta nu este o ratilicare. Pricepem să se ratilice un con- 
tract pentru ceea-ce s'a petrecut, în scop sait ca să se exe- 

cute, saii ca să i se recunâscă efectele produse, dar să se 

mai pâtă executa contractul de căsătorie după desfacerea 

căsătoriei, acâsta nu se pâte. După noi cestiunea. dacă rati- 
licarea este sai nu valabilă după desfacerea căsătoriei, esto . 
“aprâpe un ce neînțeles. Se pâte dice; părţile după desfa- 

cerea căsătoriei pot să-și reguleze posițiunea lor, fie prin o 

transacțiune, fie în alt mod, de ccea-ce s'a petrecut în timpul 
căsătoriei. Aşa de exemplu: un minor a primit o zestre, în - 

virtutea unui act de căsătorie făcut fără asistenţa acelui care 

este chemat de lege a consimţi la căsătorie; se desface ciisă- 
toria, minorul devine major, — acest minor, devenit major, dice 
fostei sale socii, sau moștenitorilor ei: recunosc că am pri- 
mit acestă sumă de bani, îusă fiind-că pentru un moment 
nu dispun s'o plătesc, cer un termen, ori o warantez cu o 
ipotecă. Un asemenea aranjament nimeni nu contestă că pâte 
av6 loc, dar propriii dis ratificarea după căsătorie a con- 
tractului care a fost anulabil şi care nu s'a putut ratiliea în 
timpul căsătoriei, ea să producă efect, retroactiv, nu se pâte 
admite, fiind-că, încă odată nu pâte să existe ratificare după 
desfacerea căsătoriei. | | 

50. Acâstă situaţiune, dificilă în practică, a făcut pe 
Guillouard (n. 316—317. v. I) să propună un alt sistem. După 
acest autor la contractul bănese de căsitorie nu putem 
aplica regula generală de nulitate relativă, fie pentru-că 
unul din “Soci ar fi fost incapabil, fie că consimţimîntul 
unuia din soci ar fi fost viciat, prin violență, prin dol şi trebue să decidem că 0. asemenea, nulitate nu este numai 
relativă, ci este absolută în acest sens că se consideră con- tractul bănesce de căsătorie ca, fără existență. 

Necontestat redactorul codului Napoleon şi prin ur- mare şi acela al codului rumân, nu s'a gândit la acâstă di-
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ficultate, pentru-ca să aplice întrun mod riguros regulele 
de nulitate relativă în materie de contract, bănesc de ca- 

sălorie. ” 

Este Grăşi necontestaţ că în general, în materie de 
contracte ordinare, atât cât nun se atacă acest act, el să exe- 

cută ca şi cum ar fi un fel de consimţămint tucit din partea . 
celui incapabil de a lăsa să se execute. Acest consimţămint 

tacit din partea celui incapabil nu pâte să existe în contrac- 

tul de căsătorie, în timpul căsătoriei, pentru-că acest con- 
simț&mînt nu mai pote îi dat după celebrarea căsătoriei şi 
deci este imposibil în practică ca, pe de o parte, sociul ca-. 

pabil. de exemplu bărbatul, să fie nevoit ca în fie-care mo- 

ment să considere actul de valabil şi_ sociul cel-alt să dica: 
nu pot să doclar nici dacă actul este valabil, nică dacă "1 
atace ea nul, pentru-că un asemenea consimțămînt nul pot 

da cu, mai cu s6mă în materie de regim dotal, unde băr- 

batul are și administraţiunea şi folosința. 
Acest sistem al D-lui Guillouard oferă negreșit utili- 

tatea de a lămuri o situaţiune grea, dar nu e mai puţin 

adevărat că isbesce în sistemul general admis de legiuitor 
în materie de nulitate, după care când este vorba de vicii - 

de consimţ&mînt sau incapacitatea unei pers6ne contractante, 

numai acestă persână este în drept să atace actul. Ar fi ne- 

"greşit o' disposiţiune din cele mai bune pentru o lege, dar 
neexistând un ast-fel de text, greit ar fi să se admită acest 

sistem. 
Vom vedea când ne vom ocupa de preseripțiunea ac- 

țiunii în nulitate a unei convenţiuni, cum aplicăm acâstă pre- 

scripțiune la “contractul bănese de căsătorie. - 

Art, 1932. Regimele căsătoriei, fie legale, fie convenţionale, începe 

din iua colobrării căsătoriei înaintea, oficerului stării civili, nu se pâto 

stipula că el va începe după un termen Wre-caro sai la împlinirea vro- 

unei condițiuni. : 

51. In acest articol găsim idea că contractul bănesc de 

căsătorie, ca şi căsătoria, nu pote să fie „susceptibil de mo- 

dalitatea, termenului sati a condiţiunil. După cum nu se pâte 

admite o căsătorie supusă unui termen, saii unui eveniment 

ncert, tot ast-fel şi contractul bănese de căsătorie ! nu se 

68153 . | ” +
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pâte concepe un minut ca el să încâpă mai târziti de cât 

căsătoria, lie că se determină un termen, lie. că se supune 

vre-unei condițiuni, saii să înceteze: înaintea desfacerii că- 

sătoriei. A ” 
Să ne înţelegem usupra acestei reguli. Că socii să pre- 

vadă în contractul lor de căsătorie clausa cum că contractul 

bănese de căsătorie atunci să aibă tărie când se va întîmpla 

evenimentul cutare, sau ca să încâpă de la şase luni după 
celebrarea căsătoriei, -- acâsta este absolut inadmisibil. Se 
pOle însă prevedâ în contractul de căsătorie ea o persână 
Gre-care, fie constituitorul dotei caro "şi are averea sa bă- 
gatăi într'o întreprindere, sau cure are măriuri ce călătoresc! 
pe mare, să dică: dacă evenimentul cutare va av6 loc la 
ajungerea mărfurilor în port, voiii da femeii un imobil sati 
o sumă de bani? Necontestat că pot fârte bine socil în con- 
tractul lor bănesc de căsătorie să prevadă unele stipulațiuni, 

„Cari să nu aibă efect; de cât dacă se va împlini condiţiunea 
cutare. Ceea-ce vrea legiuitorul este ca însăşi contractul să 
nu fie supus termenului sat condițiunoi. 

52, Să mergem mai departe și să presupunem că însăşi 
adoptarea unui regim se supune unei condițiuni. De exemplu, 
femeea dice: dacă unchiul mei cutare va înceta din viaţă 
înaintea mea și dacă el mă va lăsa legatară pe mine, sat 
dacă '1 voiii moşteni ca moștenitâre legitimă, atunci tâtă 
averea mea presentă și viitâre se constitue dotă, iar dacă | 
nu voiii moşteni pe unchiul meii, atunci sunt considerată ca 
fiind căsătorită sub regimul paralernal, adică fie-care din 
noi cu averea lui deosebită, 

Cestiunea pare mai delicată şi autorii nu admit cu în- 
lesnire ideia că condițiunea acâsta pâte să fie valabilă. Nor credem că nimic nu se opune la validitatea ci, 
regimul este supus u 
de căsătorie. | 

Textul articolului nostru. pare 
vedere soluțiunea ce d 

j pentru-că 
noi condițiuni, iur nu însăşi contractul 

a contradice la prima 
ăm, când dice: „regimul căsătoriei, fie legal, fie convenţional nu este susceptibil nici de termen nică de condițiuni“; dar legiuitorul în acest articol nu s'a gândit la regim propriii dis ca resultant al clausei pe care 0 inseră părțile, ci s'a gândit la însăși acest contracţ și dacă
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în speța de mai sus, că în cas când va muri unchiul mei 
şi "mi va lăsa avere, atunci averea să fie doțală, regimul fie 
dotal, fie parafernal, 'şi ia existența de astă-di pentru- -că în 
timpul căsătoriei-eui nu mai pot schimba nimic. 

Ori-cum ar fi, cestiunea este controversată şi textul vine 

mai mult sati mai puţin a contradice sistemul pe care "l-am 
adoptat şi după care ar put6 socii să supună întru cât-va 

averea lor unci situaţiuni determinate de lege, sait pe care - 
o determină singuri în cas când sar întîmpla vre-un eve- 
niment 6re-care. (În acest sens Aubry et Rau, $ 501, n,:9.— 
Guillouard, I, n. 95. — Comp. n. 92—94, 97—9y. Contra Mar- 

cade, art. 1399, [IL şi Ul. — Comp. sist. interm. al lui 'Tro- 
plong, I, n. 332). IN 

"583. Legiuitorul în art. 1232 şi apoi chiar în rubrica 
capului II întrebuinţeză cuvântul regim, este dar loc să ne în- 

irebăm: ce va:să dică regim în materie de contract de că- 
sătorie? Regimul nu este alt-ceva de cât un complex de re- 
guli stabilite de lege pe cari părţile sunt considerate că le- 
ai admis, întru cât au manifestat dorința, că primesc anume 
acest regim. 

54. Art. 1232 vorbesce de un regim legal opus celui con- 
venţional. Am avut deja ocasiune să arătăm că modul acesta 
de a se exprima al legiuitorului nu este toemai exact şi că 
redactorul nostru nu a făcut de cât să reproducă: întrun 

mod inconseient, ceea-ce era exact în codul Napoleon. Am 

spus că dacă socil nu fac nici un contract de căsătorie, în 
Franţa, ei sunt consideraţi că ait admis regimul comunității . 
și t6te regulele relative la acest regim li se aplică. că un 
regim legal, adică un regim impus de lego și opus regi- 

mului convenţional pe care socii Jar adopta, însă care, 

pentru ca să fie adoptat, trebue să existe o o convenţiune 

expresă. 

Nu tot ast-fel este sub legea rumână, Art. 1984 al. 1, 

spune că este dotal numai ceea-ce socii își constituesc dotă. 
Prin urmare,-ca să fie dotă, trebue să fie constituire. de 

dotă şi ca: să fie constituire de dotă, trebue să fie un con- 

tract, bănesc de căsătorie. Deci nu pote să existe regim 

dotal acolo unde iu aii făcut socii convențiune, Ideea după
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care odotă se pâte constitui în mod tacit este absolut inad- 

misibilă. (Dreptul n. 2, 1902). 

Dacă am lua de altă parte numele de regim dotal în 

sensul că dacă se constitue dota se impune acest regim 
socilor, atunci negreşit el ar fi un regim legal. Insă atunci 
nasce întrebarea: la ce se opune acest regim legul? Nea- 

părat la vre-un regim convenţional. Care este acest rogim 
convenţional ? Parcurând tot titlul despre căsătorie, nu vedem 

în el de cât. capul LI purtând rubrica Regim dota, nicăeri 
vre-o altă rubrică, care să vorbâscă de un alt regim; pre- 
cum nici nu găsim vre-un text de lege care să pună față 
cu regimul dotal un alt regim; şi atunci ce va să qică regim 

legal și regim convenţional? In Franţa unde există regimul 
legal al comunităţei, se recunosc ca regimuri convenționali 

regimul parafernal, regimul separațiunii de bunuri, regimul 

dotal, și pentru ca unul din aceste trei regimuri să-fie 

adoptat, trebue o convențiune. | 
„Conchidem dar, aceste cuvinte: regimul căsătoriei fie legal 

fie convenţional nu ai un sens în legea n6stră. Legiuitorul 
nu se ocupă și nu a stabilit de cât uu singur -regim, regi- 
mul dotal. Se put dar şterge chiar cuvântul regim şi să 

„dică: dotalitatea determinată la început şi fixată fie de lu 
celebrarea, căsătoriei, fie în timpul duratei acestei căsătorii. 

Punem acest lucru în vedere, pentru-că la noi nu pâte 
să fie. dotă şi prin urmare nici regim dotal acolo unde nu 
este convenţiune şi atunci când s'ar întreba: care este posi- 
țiunea, socilor când ei nu ati făcut nici un contract ? Gân- 
dindu-ne la regimul dotal, putem răspunde fără esitare că 
în lipsă de contract, luând în considerate ideile codului 
Napoleon, regimul pe care Pati admis socii este regimul 
parafernal, «de şi redactorul nostru nu face-din parafernă un regim deosebit, ci se mulţumesce numai în secţiunea 1V să vorbâscă despre averea parafernală ca o complectare a regimului dotal, influențat, fiind de ceea-ce era în legile n6stre vechi, unde regimul dotal era regula, iar paraferna nu era de cât un rol de excepţiune la ceea-ce ce se con- stituia dotă femeii. | a
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CAPUL II 

Despre regimul dotal 

55. Capul al doilea, afară de art. 1233 şi 1234 cari se 
ocupă de definiţiunea dotei şi de ce pote fi coprins în dotă, 
coprinde patru secţiuni: Secţiunea I (art. 1235 — 1241), Des- 

pre constiluțiunea dotei ; Secţiunea II (art. 1242 — 1270), Despre 
condițiuneu «verii dotale în timpul căsătorii; Secţiunea III (arte 

1971 — 1982), Despre. restituțiunea .dotei; Secţiunea IV (art. 
1983—1886), Despre averea parufernală ; în fine sub o rubrică, 

care nu formâză vr'o secţiune: Disposiţiunt generali (articolul 
1987—1993), legiuitorul se ocupă de casul în care socii admi- 
End regimul dotal, convin la un fel de comunitate de achi- 
sițiune. 

50. Regimul dotal se caracteris6ză prin două puncte 

distinctive şi esenţiali: dreptul bărbatului de administraţiune 
fârte largi şi de folosinţă asupra averii dotali și inaliena- 
bilitatea imobilului dotal, la care se adaogă imposibilitatea 
sai incapacitatea pentru femee de a renunța la garanţia 

care înconjâră restituirea dotei, saă mai bine la acţiunea 
dotală în contra bărbatului să. 

Regimul dotal este tare criticat şi cu multă violenţă a, 
fost combătut, de către unii din acei cari lucraii la confec- 
ționarea. codului Napoleon şi cară dădeau preferinţă comu- 

nităţii legali. S'a dis că regimul dotal este un obstacol la 

circulaţiunea bunurilor, este un obstacol stabilirer creditului 

într'o ţară și că el pote să dea loc:în practică la inconve- 

niente de acelea, cari lovesc adesea chiar în morală. 

In al. doilea rînd — şi pâte că acâstă eritică este mai 

fundată — s'a atacat regimul dotal, pentru-că erează rela- 

țiuni între soci cari contradie scopul căsătoriei, acela de a 

av6 o viață comună, de a forma socii, cum s'a dis, o singură 

fiinţă. Fomeea este cu desăvîrşire, desinteresată de tot:ce 

pote câștiga bărbatul în timpul căsătoriei. Pare că lemeea 

nu are alt interes ca âfacerile bărbatului să mârgă bine, de 

cât să caute a cheltui cât se. pâte mai mult din averea băr-
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batului, iar în urmi, când se va desface căsătoria, ori cum 

S'ar găsi daraverile bărbatului, dînsa și reia, înțrega dotă. 

Am vădut la moşteniri cum sociul supravieţuitor esto 

depărtat de la succesiune de către - rudele 'celui-lalt, sociii 

până la al to-lea grad. Aşa fiind, cum putem cere ca femeca 
să caute, fie să muncâscă, fie să se priveze de multe lucruri, 

să se intereseze de afacerile bărbatului, când, dacă din 
nenorocire nu .ar av copii, scie că acâstă avere arc să 

trecă cu totul la rudele bărbatului pe cari de inulte ori 
femeea nici nu le-a cunoscut și pentru cari bărbatul de sigur. 
nu a avut cea mai mică afecţiune? | 

Maui departe. Regimul dotal, atât de practicat şi de 

întărit în obiceiurile românilor, singurul practicat în ţările 
n6stre, este el 6re'un regim, ca să dicem aşa, de egalitate 
şi este el 6re posibil pentru toţi locuitorii acestei ţări? Nol 
scim cum eraii organisate societăţile vechi şi cum mai tâte 
disposiţiunile de legi nu erai făcute de cât peutru o prea 
mică clasă de 6meni. Scim că în cetăţile vechi Gmenii de 
jos mai că nu aveaii drepturi și tâte acele reguli generali 
sait speciali de aplicaţiune a acestui monument frumos, care 
se chemă drept privat, nu erai create de.cât pentru o parte; 
plebeii, Gmenii de jos, fie că erai sclavi, fie că aveati o 
altă condițiune, nu profitaii de loc de disposiţiunile create 
de drept la Roma. Regimul dotal cere imperios să existe 
un contract bănesc de căsătorie, şi 'din tâtă populațiunea 
țarii rumânesci, mai cu sâmă din populaţiunea rurală, câți 
fae contraet bănese de căsătorie ? Mar nici unul, așa în cât 
disposiţiuni speciali nu sunt create de cât pentru acele 
familii cari obicinuit dă femeii o avere Gre-eare, pe când 
restul populaţiunii nu se bucură de nici una din dispo- 
siţiunile legii. | 

Apoi când ai într'o ţară mal tâtă populaţiunea rurală, 
unde femeea muncesce alături cu bărbatul ei până acolo în 
cât ev drept cuvânt se pâte dice că averea lor esto o avere 
comună, nu mai este permis legiuitorului să puie disposi- 
ţiuni de natură a depărta pe femeo de la succesiunea, bărba- 
tului. In adavăr, ce se întîmplă? se întimplă că: profită 
pună bărbatul de averea munciti şi când încetâză căsătoria 

ca care a muncit 30 sati 40 de ani, este depărtată de
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la orr-ce avere a bărbatului, avere care în :mare parte, după 
cum am dis, sait sa menţinut, sait s'a mărit tocmai prin 
munca şi economia acestei femei. De aceea era bine ca, 
dacă legiuitorul nostru nu mergea până acolo în cât să 
admită regimul comunităţii, cel puţin trebuia să admită 
acestă ideie că, la. desfacerea, căsătorii femeea să poti cere 
jumătate din averea bărbatului, 'pe care. el a agonisit-o- în 
timpul căsătorii, fiind-că ori cum ar fi, fie că iemeeaa 
muncit, fie că a făcut economii în casa bărbatului, în mare 

parte achisiţiunea acâstei averi, trebue să fie atribuită meri- 

tului ei. 

Art. 1233.. Dota este averea ce sa aluce bărbatului, din partea sai 

în numele femeii, spre al ajuta să susţină sareinele căsătorii. 

Art, 1934. Este dotal tot ceea-ce femeea îzi constitue drept dotă. 

Este asemenea dotal, în lipsă de declarare contraric, tot ceea-ce se 

dă femeii, în contractul săi de câsătorie, sati de: un al treilea, sati de 

viitorul el bărbat. 

57. Art. 1233 dă, definiţiunea dotei care definiţiune se 
„aplică dotei, luată în înţelesul cel mai larg, fâră a se ţine 
sâmă de regimul adoptat. In acest înţeles, ori-ce avere aduce 
femeea, la căsntorie este considerată ca dotă. Dacă luăm 
însă dota din punctul de vedere al regimului dotal, nu pote 
să fie dotă de cât ceeace special s'a constituit dotă fie de 
femee în numele ei, fie de un altul în numele femeii. In 
înțeles larg, dotă se pote dice întrega avere a femeii, care 

este destinată, în mare parte, ca si se susție nevoile căsă- 

torii; dar, în înţeles juridic, nu pote să fie dotă de cât ceea-ce 

femeea, sati alti persâni în numsle ei, a constituit dotă, 

53. Art, 1231 generalisat voesce să spue că este dotală 

" ori-ce avere a femeii, [ie că acâstă avere se dă de către 

acela care constitue dota, numit constituitorul dotei, fie chiar 
că alături cu acest constituitor de dotă se găsosce şi o altă 

persână, care dăruesce ceva femeii, fără să constitue el 

însuși întrâga dotă. Acâsta este exact, însă cu: o condi- 

ține: ca socii să fi declarat în contractul lor de căsătorie 

că înțeleg să adopte regimul dotal. Negreşit că nu se 

“cere să se pue cuvintele technice de regim dotal, însă nu
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este mar puţin adevărat că se core ca intonţiunea să iasă 
întrun mod necontestat din însăşi contractul de căsătorie. 

Acum, la not, fiind-că regimul dotal este singurul obi- 

cinuit și singurul regulat de lege, când se dice că se 
constitue dotă averea cutare şi părțile nu au spus ce regim 
adoptă, se presumă că ci ait înţeles să se căsătorâscă sub 
regimul dotal. Aşa numai, în acest sens, s'ar putea dico că 

regimul dotal ar fi la noi regimul legal. 

SECŢIUNEA 1 

Despre constituțiunea dotei 

Art. 1235. Coastituţiunoa do dotă coprinile LItă avorea . presinte şi 
viitâre a femeii, sai numat tâlă averea prosinte ori viitâre, uri numai o 
parte din averea presinie ori viitâre, orl numal o parto din averea presinte 
ori viitâre, sat chiar numa! un obicet individual. - 

Constituţiunea fâcută în termenul general, do totă averoa fomoil 
nu coprinde averea sa viitâre. | 

„Art. 1230. Dota nu pâto A constiţuilă nici adăogită în timpul 
căsătoril. ” ! - 

| 59. In aceste două articole găsim aplicată regula că 
contractul bănese de căsătorie trebue să precâdă în tot-d'a- 
una căsătoria, și ca, consecință, că convențiunile matrimo- 
niali nu se pot modifica în timpul căsătorii. 

„Art, 1235 spune că' constituirea de dotă coprinde tâtă 
averea presentă şi viitâre a femeii. Modul de a se oxprima 
redactorul nu arată tocmai felul natural al constituire dotii. 
Constituirea dotei cu bunurile viitâre are loc în mod excep- 
țional.. Redactorul a voit să spună: constituțiunea de dotă 
pOte coprinde atât bunuri presento cât şi bunuri viitâre, sat 
numai bunuri presente, sui numa! cele viitâre, sau în fine, 
pote si coprindă unul sati mal multe obiecte anume detor- 
minate. Casul cel mai simplu este negreșit acela în care se constitue dotă unul sai mai multe obiecte anume determi- 
nate, sati ceea-ce se întîmplă în general, o sumă de bani; „însă de multa oră se face. constituire de dotă a unui patri- moniit întreg present, așa, de exemplu, femeea ate o avere a sa proprie din moștenirea unuia din părinţii săi, sau a
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ambilor părinţi, şi se găsesce încă în stare de: indivisiune 

cu fraţii sait cu surorile ei; în asemenea caș femeea pâte să 

coustitue dotă partea sa din întrâwu avere rămasă moscenire 

de la părinți. Ea 
60. Fiind-că dota este garantată, din punetul de vedere 

al păstrării că, se întîmplă adesea că dacă o temee se mărită 

şi dacă are în perspectivă speranță de o moscenire în- 
semnată, se caută ca acâztă avere viitâre să fie şi ca asi- 
gurată ca ceca-ce se constitue acum dotă şi în loc să se 

Jase a fi udministrată ca o avere parafernală, se supune re- 

gimului dotal. In asemenea cas, tâtă averea care va rămâne 
femeei ca moscenire, sau care i se va dărui în timpul CĂsă- 
toriei, este dotală. 
„Dacă se qiee pur şi simplu că constitue dotă întrâgă 

_avere a femoii, aceste cuvinte întregu avere a femeii, nu cu- 

prinde de cât averea presinte. și redactorul spune în pri- 

vința acestei constituiri făcute în terineni generali, că părţile 
n'aii înţeles de cât aşi constitui averea presinte. 

01. Să rovenim la art. 1236. „Dota nu pote fi: consti- 

tuită, nică mărită, nici adăogită în timpul căsătoriei. Acâstă 
disposițiune pare 'a contradice art. 1235, care spune -că 

pâte să fie constituite “ca: dotă bunurile viitre ale femeii. 

Dacă fiind constituite dotă bunurile viitâre, femeia are as- 

ti-QI o avere anume determinată și dacă mâine câștigă o 
altă avere, acâstă avere măresce dota în timpul căsătoriei. 

"In ce sens dar trebue luat art. 12362? Ințelesul este că nu 

se pote lăsa la facultatea socilor sai a unuia dintr'înşii de, 

a face 'să fie dotal ceea-ce nu s'a constituit dotă, sau de a 

face să 6si din dolalitate ceea-ce anume s'a coprins în dotă. 

-Cu alte cuvinte, art. 1236 nu este de cât Grăși aplicarea 

principiului sencral cum că contractul de căsătorie nu pote 

“Îi nici format, nici modificat în. timpul căsătoriei. . 

Putea să adaoge legiuitorul” că dota nu pâte fi nici 

micsorată şi acâsta Crăși necontestat în acest, înţeles că socil 

nu pot, când s'a constituit dotă obiecte anume determinate, 

sai întrâga avere, fie presentă, sai chiar presentă şi viit6re, 

să secetă din. dotă 6re-cari lucruri. 

62. Dota pste fi 6răși mărită prin alte împrejurări. Au- 

torii citâză casul aluviunsi, adică atuuei când sa constituit
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dotă un pământ 6re-care și pământul acesta a crescut, prin 
o aluviune; asemenea și cu avulsiunea unei bucăți de pă- 
mânt care s'ar uni cu pământul dotal. Acâstă crescere ar [i : 
de mică importanţă. Dota se pâte mări prin insulele ce sar 

face într'un rîii, prin dobîndirea mateci unei ape curgătâre 

ce şi-a schimbat cursul. Dota pâte fi încă adăogită cu con- 
strucţiunile ce sar face pe un imobll dotal în timpul căsă- 
toriei şi cari devin dotali. Neapărat că se vor căuta mijlcele 
de a se regula despăgubirea, în cas când construcţiunilo 

acestea ar fi făcute de către bărbat, lucru de care ne von 
ocupa când vom vorbi de restituirea dotei. 

-Mai pote eresce dota şi din alte împrejurări. Aşa, 
să presupunem că s'a. constituit dotă femeii nuda proprio 
tate a unui imobil și că în timpul căsătoriei usufructul sa 
stins prin. vre-unul din modurile de stingere, de exemplu 
prin mortea usufructuarului; dota, care până aci nu cra do 
cât nuda proprietate, cresce cu usufructul, care se uneseo 
cu nuda proprietate. | | 

„63. Din contră dota pâte fi împuţinată în timpul căsă- 
toriei prin degradările ce ar suferi imobilul dotal în acest 
timp; de exemplu s'a constituit dotă o casă și dintr'o îm- 
projurare Grecare casa s'a dărimat; în acest cas negreșit 
că dota s'a împuţinat. Asemen€ în casul când imobilul con- 
stituit dotă a fost evins de o terță persona. 

După cum vom vedea, în unele ceasuri. determinate, ca 
dotarea sait căpătuirea copiilor femeii, fic dintr'o căsâtorie 
„anterioră, fie din acâstă căsătorie chiar, dota se pote în- 
străina. In asemenea cas, când femeea va dărui copiilor săi 
întreg imobilul săi dotal, dota s'a, desființat, cu desăvirşire. 

Vom ved6 mai târdiit ce se întîmplă când s'ar fi con- 
stituit dotă o parte indivisă ce ar avea femeea întrun imobil, 
și sali so împarte în natură, sat sc vinde prin licitaţiune, 
când imobilul 'se pâte adjudica ori femeii, ori unor alte persâne. 

61. Se întrebă autorii dacă, constituindu-se dotă tâto bunurile viitOre ale femoil, pâte să se primâscă ca cino-va si dăruâscă femeii o avere Ore-care, cu condiţiune ca acâstă avere să nu lie dotală, să nu intre în dota? Cestiunea este controversată. Mai întâi este necontestat că, dacă averea
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care vine în patrimoniul femeii este . o avere: ce face parte 
dintr'o reservă, a, femeii într'o moscenire Gre-care, acâstă re- 
servă nu p6te.să fie scâsă din dotalitate. Așa de exemplu, 
să presupunem că 'm6re muma şi murind, ea face testamenţ, 
în care dă felii, sale o avere însemnată, însă. spune că 
ac6stă avere pe care i-o lasă să nu fie dotală, ci parafernală. 
Partea care face reservă în acâstă avere nu pâte fi scâsă 
din dotă. | N e 

Acest punet este necontestat. Dar. pentru altă avere 
cestiunea, este controversată. Unii autori die :-0 asemen6 
clausă isbesce în disposiţiunile art. 1936, sati mai bine în 
principiul general de a nu se modifica în timpul căsătoriei 
contractul bănese de căsătorie. Pentru a se evita aplicarea 
contractului de căsătorie, se pâte ca însăși socii, vrând să-și 
reserve mai în urmă dreptul de a dispune de averea ce li 
se dăruesce, să râge pe donator a insera în actul -de dona- 
țiune clausa că, de şi s'a constituit dotă bunurile _viitâre, 
totuși înţelege ca averea, ce o dăruesce să nu între în dotă. 
Deci modifică acâstă clausă însăşi contractul de căsătorie şi 
aci sistemul se împarte asupra punctului cum se consideră 
darul făcut cu condiţiune de a nu intra în 'dotă? Unii spun că 
darul întreg este nul, alţii se mulțumesc a anula numai 
clausa, saii condiţiunea care se pune. | 

A se anula o condiţiune pusă într'o donaţiune, lucrul 
devine mai grei, pentru-că atunci se pâte întreba dacă do- 
natorul sait testatorul ar îi dăruit când ar fi sciut că acestă 
condiţiune nu se îndeplinesce. Așa se pote fârte bine ca 
donatorul să aibă Gre-care aversiune contra bărbatului şi 
vrând ca cu ori-ce preţ acesta să nu profite de averea pe 
care el o dăruesce, ci dorind să profite numai femeia, face 
darul cu acâstă condiţiune şi atunci anularea acestei condi- 
țiuni este grei de admis. 

Al autori die că se anul6ză contractul de donaţiune. 
Ni se pare că ar fi prea riguros pentru soci şi autorii cari 
die că un asemenea dar nu este admis, ar trebui să se gân- 
dâscă neapărat la interesele socilor, dar tocmai aceste inte- 
rese ale socilor suferă prin ânularea darului, pentru-că toc- 
mai socii nu ati să profite de darul-ce li se face şi de accea 
aprâpe unanim autorii și astă-di jurisprudența chiar nu face -
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dificultate şi decid că de și s'a constituit, dotă femeii bunu- 
rile viitOre, totuși se pote f6rte bine ca să se dăruâscă, sait 

să se lase prin. testament femeii o avere: Gre-care cu coun- 

dițiune ca acestă avere să nu intre în dotă. Incă odată, însă . 
acesta întru atât, întru cât acest dar nu ar intra în reservă. 

(Mareade, art. 1543. IUL. — Aubry et Rau, $ 531 tex. și n. 19.— 

Guillouarăd (LV, n. 1737, 17838). a 
65. Articolele 1237—1939 se ocupă a determina în unele 

casuri îndoi6se, cine este considerat că a constituit dotă? 
Scim că tatăl şi muma nu sunt obligaţi de lege să doteze 
pe fiica lor; dar există aci o obligaţiune naturală a părin- 

3 

ților, fundată pe însăşi natura omenâsecă. 

Art, 1937. Dacă tatăl şi mama constiluese împreună o dotă, fără a 
distinge partea fie-cărui, dota se consideră constituită în porţiuni egale. 

Dacă dota coste constituită numai de tată pentru partea sa şi a ma- 
mei, acâsta chiar presinis de ar fi fost la facerea contractului şi chiar do 
Var fi subscris, nu va Îl de love îndatorită, ci dota va rămâne întrâcă în 
sarcina tatălui. | | 

Art. 1938, De şi fiica dotată de tațăl uăă şi de mama sa ar avea ave- 
rea sa proprie de caro se bucură, dota se va lua din averea constituitorilor 
dacă nu este stipulaţiune contrarie. - 

art: 1930 Când col wămas în viaţă dintre soci constitue o dotă din 
bunuri paterne şi materne, fâră a specifica porțiunea fie-căruia, dota so va 
lua mai întâii din partea ce are viitorul sociă în averea defunctului și la 
neajungere din averea sociului._ constituitor. 

66. Primul ceas prevădut de lege este când se constitue 
o dotă de către tată și mumi şi nu se spune anume ce dă 
fie-care. In acest cas dota este considerată constituită pe din 

„două de fie-care din părinți. Acest punct este fârte impor- 
tant,.pentru-că se pâto întîmpla adesea ca anume. obiecte, 
cari se constitue dotă, să fie proprietatea numai a unuia din 
părinți şi cu tote acestea să resulte din contractul de căsă- torie că ambii părinţi constituese dotă. Aşa, de exemplu, se dăruesce imobilul A, care este numai al mumii, sati: numai al tatălui, însă se dice în contractul de căsătorie : noi pă: "rinţii, tatăl și muma, constituim dotă fiicei n6stro imobilul. A. La prima vedere S'ar părea că acâstă constituire de către tatal și muma este numai de stil, pentru a se dice că dota este constituită eu bine-cuvîntarea ambilor părinți. Ri bine,
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în art. 1237 se spune că dacă nu se arată ce anume constitue 

fie-care părinte, se consideră că constitue fie-care din ei pe 

jumătate. Nimie mai uşor în cât se atinge de felul cum să 
reguleze contribuţiunea fie-cărui; atunci ar fi să se lichi- 
deze averea, socilor. Acela care nu era proprietar pe imo- 

bilul ce s'a constituit dotă, de exemplu [lemeia, când arvoi 

să, reclame zestrea ce a constituit, barbatul sati mosceni- 
torii lui vor dice:: sa constituit dotă de ambii părinţi îm- 
preună, deci să preţuim imobilul constituit dotă, să vedem 

ce val6re avea în momentul când s'a constituit dota şi ju- 

mătate din acestă val6re trebue scădulă din zestre. 
Necontestat însă că aci este o cestiune de interpretare. 

Se pâte f6rte bine întâmpla ca să reiasă din elausele dife- 
rite sau din. termenii diferiţi ai contractului de căsătorie că 
de și so spune că și tatăl şi muma constituese dotă, însă 

întenţiunea ar Îi că imobilul s s'a dăruit numai de părintele 

proprietar, atunci nu se pâte considera dota constituită pe 

din două. Aşa, de exemplu, se dice: n6i părinții dăruim 

fetii imobilul cutare, eii femeea dăruese dece mii lei; din 

aceste elause pâte. reiese intenţiunea că fomeea nu a con- 

stituit de cât cei dece mii lel. . . 
67. Ca să se p6tă dice că amîndoi părinţii ari consti- 

imit dotă, trebue să rezulte elar din termenii contractului. 

Aşa, de exemplu trebue să se qică: ei tatăl şi eii muma 
constituim dotă fiicci nâstre lucrurile cutare, fiind-că dacă 

S'ar dice de exemplu în contract: ei tatăl foţii dati dotă 
suma: de cinci-deci de mil lei şi aeâstă dotă o dai jumătate 
din averea mea, jumătate din averea sociei mele, şi' chiar 
dacă actul dotal va spune că muma nu numai că a fost 
presinte la facerea actului, dar că l-a și semnat, totuşi — 

dice legea — nu se consideră femeea: că a constituit dota. 
Pentru ee? Pentru-că nu a spus în actul dotul cum că şi 
dînsa constitue dotă. Pentru specia, acâsta legea francesă se 

exprimă alt-fel de cât legea nâstră. Art. 1544 “cod, Napoleon 

dice: „Dacă dota este constituită de către tatăl singur, pen- 

tru drepturile paterne şi materne, muma de și presintă la 

contract, nu va fi angajată şi dota va rămânea întrâgă în 

sarcina bărbatului“ ; pe când atticolul nostru adaogă: „chiar
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dacă muma, nu numai că a fost presinte, şi chiar dacă a 

subscris contractul de căsătorie“. 
Acestă udăogire s'a făcut în urma observaţiunilor : Și 

controversei ce s'a ridicat mai cu sâmă de Marecad6 (art, 
1541) în explicarea art. 1544 e. Napoleon.: 

68. Două alte casuri prevă&dute sunt: întâiit, când s'a 
constituit dotă o sumă de bani de către tată saii de către 

“mumă, orl de câtre amînduoi şi fata avea'o avere proprie a 
sa ca moştenire. In acest cas dota este considerată ca con- 
stituită nu cu averea fetii, ci cu averea părinţilor. 

Al doilea cas este acela prevădut de art. 1239, în care 

se presupune că fata aveao avere moștenită de Ja unul din 
părinții săi, încetat din viaţă şi că părintele supravieţuitor 

constitue dotă. Dacă constitue dotă o avere Gre-care, mai 

cu sâmă când este vorba de sume de bani, el este counsi- 

derat că a constituit-o cu din întrâga sa avere. Însă dacă 

s'a constituit dotă de către părinte și s'a dis că acâstă dotă 
se constitue cu averea r&masă de li mumă şi cu averea su, 
atunci nu se mai consideră acestă dotă constituită pentru 
jumătate parte de moștenire a fetii şi jumătate de la tatăl 

supraviețuitor, ci se consideră.că trebue să fie constituită 
dotă întrâsă avere a fetii rămasă de la părintele încetat din 
viață și, dacă până la complectarea dotei mai lipsesce cova, 
atunci acest rest "1 pune părintele supravieţuitor. 

69. Mai mult dacă s'a dis: „ei tatal constitui dotă fetii 
mele opt-zeci de mii franci, averea proprie a felii rămasă 
de lu, muma sa, şi dacă se vede că averea proprie a fetii 
nu era de cât 60 sai 70 mil franci,” tatăl de şi a dis că o 
înzestrâză cu averea proprie a fetii, este dator. să complee- 
teze cu averea sa ceea-ce lipsesce până la suma ce sua con- 
stituit dotă. 

"Art. 1210. Col ce constituese o dotă sunt datori să răspundă de 
ovicțiunea şi de viciile obiectelor constituite, după regulele stabilite ia 
titlul pentru vîndare. 

10. Scim că donatorul răspunde către donatar de evic- țiune, numai dacă darul este cu sarcini ȘI numai până la concurenţa acestor sarcini; art. 1210 face r&spundător pe 
?
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constituitorul dotel de evicțiunile acestei dote. Textul rumân 
adaogă ceva la textul frances, care dicea: „acei cari con- 
stituese o dotă sunt ținuţă de g garanţie pentru obiectele con- . 
stituito“, fără să spuie' nimie despre evicțiune şi despre 
viciile ascunse pe cari le introduce legiuitorul nostru în 
art. 1210. Legiuitorul în art. 1210 mai adaogă că acâsti, pu 
ranție este aceeași ca unui vîndător. 

„71. Aci se ridică frumâsa controversă aceea de a se 
sci: dacă constituirea de dotă, este un act cu titlu gratuit, 
sali este un act cu titlu oneros? Sisteme sati propus multe, 

însă înainte de a le enunţa, să vedem care este interesul 
cestiunii. | 

Din punctul de vedere al reducţiunii şi al raportului 
cestiunea nu se discută, dota este considerată ca un atan- 
cement dhoirie, ca o înaintare co i s'a făcut .fetii din partea 
ci de moştenire și deci dacă acâstă parte este mai mare de 

“cât i so cuvenea şi atinge întru cât-va reserva celor-l-alţi 
fraţi şi surori, dota va, fi reduetibilă. Dacă fata înzestrată 
va veni la moştenirea constituitorului ascendent, va fi da- 
t6re să raporteze ccea-ce a primit. Acâsta este o disposi- 
țiune care. merită multe critici. Nu se pâte sei dacă s'a atins 
sai nu reserva, numai în momentul când constituitorul mâre. 
Presupunem că un părinte având o avere însemnată, dă o 

dotă fiicei sale în proporțiune cu acâstă avere. Socii duc o . 
viaţă în raport cu dota lor. Mai târdiit se vede că părintele “ 
a perdut averea şi cei-l-aiţi copiii cer de la fata, care a fost 
dofată ca să reducă dota. că socii nevoiţi să vadă dota 
redusă la o epocă în cari nevoile casei sunt mai mari. Dar 

acâsta este disposițiunea legii şi nu se pâte deroga. Vom 

ved6 dacă în acest cas bărbatul are vre-o acţiune ca să 

câră folosinţa dotei de la moștenitori, chiar reservatari, ori 
care ar fi sistemul, dota este şi raportabilă şi reduetibilă. 

Interesul controversei este din punctul de vedere al 
aplicării acţiunii pauliane, adică cestiunea a se sei dacă pen- 

tru ca să se pâtă ataca de către creditorii constituitorului 
acestă constituire de dotă, trebue ca ei să dovedescă numai 
prejudiciul, sau şi frauda și participarea, la fraudă : a socilor 

cari aii primit zestrea, |
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. Se face de către unii distincţiunea următăre: dacă dota 
a fost constituită de către părinţi, de şi tatăl şi muma nu 
sunt obligaţi să înzestreze pe fată, nu mat puţin autevărat 

există o obligaţiune naturală şi constituirea unei aseme- 
nea. dote nu este de cât executarea unei obligaţiuni natu- 
rală și scim că cel ce execută o obligaţiune naturală nu este 

considerat că dăruesce ceva; deci dar— die aceşti autori— 
constituirea dotii este un act eu titlu oneros când este făcută 

de către tată sait mumă, este un act cu titlu gratuit când 

este făcută de o altă persână străină, de Gre-ce acestă per- 
sOnă nu era ţinută să doteze. In acest sistem constituirea 
dotei de către părinți este dar un act de titlu oneros. 

Un alt sistem face distineţiune; dota este considerată 

cu titlu. gratuit pentru lată, cu titlu oneros pentru bărbat, 

pentru-că: bărbatul primesce dota cu sarcina de a duce ne- 
voile căsătoriei. Acest sistem este cel. care pare a [i mai 
mult udmis.și care raţionâză? Pâte că bărbatul nu sar fi 
căsătorit dacă ar fi sciut că ceea-ce i s'a dat zestre are săi 
se ia înapoi. | | 

Liste un alt sistem care din di în di câştigă teren şi ni 
se pare că este bine să fie admis. Acest sistem consideră 
dota ca, act cu titlu oneros atât pentru bărbat cât şi pentru 
femee. Argumentul .pe care l-am dat mai sus pentru bărbat 
este acelaşi și pentru femee. Bărbatul primesco fol6sele do- 
tale cu obligaţiunea de a întreţine nevoile căsătoriei, dar şi 
femeia este datâre ca cu averea ei să întreţină. nevoile că- 
sătoriei. Deci s'ar pute dice şi pentru dînsa că,. dacă ar fi 
sciut că nu se păstrâză zestrea, nu sar fi căsătorit. Este 
adevărat că nu în totdeauna o fată, când se căsătoresce, are 
cunoscință de cestiunile de interese materiale; dar să -pre- 
supunem. o fată care ar avâ o profesiune. 6ro-care cu care 
ŞI câștigă viaţa ; vine părintele sati chiar o altă. persână şi 
o înzestrezaă, bărbatul Y%. cere să nu'și mai exercite profe- 
sunca și dânsa vădând posiţiunea, bărbatului, vădând căi so constitue o zestre, se decide a se căsători renunțând la profesiunea sa. Să vie Gre în urmă să i se atace acâstă con- 
stituire cu acţiunea pauliană, numai pentru-că este preju- 
dieii, fără să se c€ră a dovedi.că ea era complice 1a frauda? Acâsta nu se pâte admite. Credem dar că ar fi mai bine să
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se admită principiul: că dota este un contract oneros și 
pentru bărbat și pentru femee. Reducerea, saii raportul dotii, 
nu. contradice sistomul . .nostru. Se pricepe-până la un punct! 
eu interesele familiei să. reclame ca o dotă. să fie raporta- 
bilă şi (lucrul ce: se explică măă roti) “chiar. reduetibilă. 
(V. “asupra cestiunii Aubry et Rau, $ 318 tex. Și n. 25—98 
împreună cu citaţiunilo). aa 

“Art. 1241, Dota, care consistă în capital, produce de drept dobândă, 
din diua căsătoriei, în contra celor ce a promis-o, chiar do ar. fi un termen - 
pentru plată, dacă nu este stipulaţiune contrarie. 

72, Art. 1241 în mare paicte în încă ne este. cunoscut încă 
de când am tratat despre excepțiunile ce se pot presinta la 
regula generală după care. ori-ce sumă de bani. nu produce 
dobândă de cât din momentul intentărei acțiunei. “Aci' avem 

“una din excepţiunile, după care dobânda curge. de drept de 
la 6 epocă determinată: Dota, care consistă în bani, produce 
de drept dobândă, în contra acelor cari at promis! o din diua 
căsătoriei. Chiar dacă s'a prevădut un termen de: plata, do- 
bânda curge tot din: niomentul celebrării căsătoriei, înainte 
chiar de termen. “Acesta, se.. explică : prin împrejurarea că 
dota 'este constituită. ca - printr? însa să-:se pâtă. răspunde la, 
nevoile căsătoriei. Dacă: su. promis. un capital: și -s'a icerut 

- un termen, bărbatul a :avut:în; vedere venitul. acestui capital 
pentru a întîmpina aceste nevoi.:; 

“13... La art. 1241! doue mici: costiuni. se. „vidiea, Prima 
„este aceea de a'se' sei: dacă: aceeași reguli trebue să o păs- 
trăm şi când e:vorba de alte lucruri de cât de-o: sumă de 

bani, aşa de. un lucru care ar produce - fructe >. Sistemul, | 
care tinde a se întări mai mult asta-i este acela, care ad- 

mite acecași regulă ȘI pentru, Juerurile care ar produce 
fructe. De şi legiuitorul. spune 'că 'este vorba. humai de ca- 

pital, adică bani, . însă este, evident că. el s'a gândit la capital 

toemaă pentru-că scia că pusese. o regulă generală, după 
care capitalul. nu produce dobândă de cât din. momentul 
chemării în judecată -și la acesta -a.voit el să derâge. Pentru 
cele-lValte casuri este: natural că, dacă -sa promis un lucru 

ca dotă, acel care l-a promis, fie chiar că a prevădut un 

6S1:5 - E "5
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termen 6re-care pentru a da acest lucru, a înţeles că 1 dă 

în:proprietate din momentul în care s'a celebrat căsătoria. 

74. O a doua cestiune este aceea de.a se sci dacă băr- 

batul: pâte renunţa la dobânda unul capital în favârea con- 

stituitorului ? Cestiunea acâsta: nu. este clar pusă, nu este 

precis determinată. Dacă bărbatul ar. renunța într'un mod 

absolut la dobândile unui capital, este evident că prin 

a06sta chiar sar modifica în acâsta contractul de căsătorie, 

pentru-că între drepturile pe cari. le are bărbatul asupra 

- averii dotale este -şi acela de a percepe şi a lua fructele şi 

deci, dacă bărbatul renunţă într'un mod absolut în fav6rea 

constituitorului la aceste fol6se, atunci negreşit s'ar schimba 

cu totul contractul de căsătorie. Nimie. nu opresce însă ca 

pentru :un termen Gre-care, bărbatul, căruia aparţine. venitu- 

rile” dotală, să pâtă renunţa în: fav6rea constituitorului la ele 
mai cu sâmă când ar fi. vorba de dobândi datorite pentru 
un termen; deja expirat. Nu vedem cum Sar put dice că 
sa modificat contractul. de. căsătorie.: Bărbatul ar putâ să 
dea chitanţă de. primirea capitalului şi dobândiior, bărbatul 

dar pâte f6rte:bine să. renunțe la dobândi mai. cu s6mă la 
cele datorite, în favârea constituitorului. :: . Ea . 

'75. larăşi contractul de. căsătorie: iu .se moditică dacă 
bărbatul, drept un capital: constituit dotă, primesec un obiect. 

In principiii, chiar dacă sar: fi dat de..la : început capitalul! 

bărbatului, el ar fi. devenit proprietar:pe acest capital şi Par 
fi întrebuințat în ori-ce, şi. deci: ar--fi putut să cumpere şi 
un imobil.. Bărbatul deci pote: f6rte. bine. primi - un obiect 
drept 'suma de bani ce s'aii constituit dota. Este bine înţeles 
că presupunem că nu s'a stipulat nici o clausă de întrebu- 
ințare: a: capitalului. : a : 

SECȚIUNEA 1: 

Despre condiţiunea averi! dotale în timpul căsătorie! 

76. Acâstă secţiune este cea mail importantă a doter. In 
legea n6stră neprovădându-se de cât regimul dotal, acâstă 
secțiune se ocupă tocmai a determina, regulele care ou- 
vernă dota. | A ia 

+
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“Vom avâa ne ocupa succesiv: Il. Despre dreptivrile fi e-cărui 
sociit supra averii dotale (art. 12492—1946, 1968, 1269); II. Despre 
repulele cart: domină 'dota mobiliară (art. 1949); UI. Despre regulele 
generale asupra dotii “imobiliare (art. 1948, 1250—1954); IV. Des- 
pre dotu prin: subroyaţiunei art. 1247 7); V. Despre :separaţiunea de 
putrimonii (art. '1956—1970).: aaa . 

I. Despre drepturile socilor asupra averii dotale 

- ş 1 

Drepturile femeii 
LI 

„Nu ne:putem aștepta a găsi în cod disposiţiui cari 
să astemine, într'un -mod -metodie drepturile bărbatului și 
ale femeii asupra dotei.' Aceste. drepturi se stabilese prin 
combinarea diferitelor articole. Putem: fără esitare spune că 
în principii, când este! vorba'de dotă care : conține obiecte 
determinate, femeia este: și: rămâne proprietară a, acestei 
dote. Câte odată dreptul său de proprietate pâto să se pârâă, 
alte 'ori pâte să se prefacă' într'un drept de creanţă în contra 
bărbatului. Așa, după cum: vom vedâ:mai târgiti când vom 
vorbi despre -'obiectele cari: nu''trec în: proprietatea bărba- 

tului, dacă aceste obiecte se deteriorâză prin greşala băr- 
batului, femeia! ne-putând să le: revendice va. avea drept de 
credință, în contra bărbatului.. Determinând::drepturile bsr- 
batului, vom -ved6. că: femeia perde, din momentul celebrării 
căsătoriei, administraţiunea și fructele averii dotale, ea însă 
r&mâne îri principii proprietară pe acâstă avere.: 

De şi femeia perde folosinţa dotei, totuşi art. 1242 al. 3 
spune că ea pâte stipula: în contractul. de căsătorie ca.să 
primâscă ea singură pe fie-care an şi sub-chitanțele ei..nu- 

mai, o parte din veniturile dotei, pentru întreținerea și tre- 
buinţele sale proprii. In acest cas chitanţa ce o dă femeia, 

chiar fără autorisarea, bărbatului este valabilă. Să 
Femeia, fiind proprietară a dotei, lăsând la o parte ex- 

cepţiunile cari :se pot prevedâ în. contractul de căsătorie, în 
principiii ori-ce act ar conţine în sine : ideia de ::înstr&inare,
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trebue să fie făcut cu. consimţămîntul ei. Socii pot, în con- 

tractul lor de căsătorie, să „prevadă contrariul, să dea, de 

exemplu, putere bărbatului de a vinde fără consimţ&miîntul 
femeii; însă dacă o asemen6 elausă nu'a fost prevădută în 
contract, femeia ca proprietară, va trebui să consimtă la ac- 

tele de înstrăinare, când asemene acte ar ave loc. 

ş2 
Drepturile hărbatului , 

78. Legiuitorul s'a ocupat cu mai multă grije să deter- 
mine drepturile bărbatului asupre dotei. 

- Aceste drepturi se pot reduce la trei: a) Dreptul de 
administrațiune în înţelesul cel mai larg; b) Dreptul de fo- 

“ losință asupra averii dotali, atât cât ţine căsătoria, dacă nu 
intervine o separațiune de patrimonii; în fine c) Prin ex- 

“cepţiune în unele casuri, bărbatul devine chiar 'proprietar 

pe întrâsă saii pe parte din averea dotală. - Mt 

“Troplong, influenţat de acel drept de proprietate care 
se da la romani bărbatului asupra zestrii Și, de-altă parte, 

observând întru cât bărbatul pâte să facă unele acte cari 
trec peste dreptul ordinar de - administraţiune, în fine pre- 
venit. în contra regimului dotal, — a căutat să facă a fi cu- 

prins aceste trei drepturi ale bărbatului într'unul Sihigur, 

dându-le o numire generică şi dicând că bărbatul are un 
drept de guasi-proprielute asupra averii dotale. EL dice: nu 

este numai un simplu drept de administrațiune, fiind-că pote 

să facă unele acte cari indică 6re-cum ideia. de înstrăinure; 
nici propriu dis drept de folosinţă, fiind-că în unele casuri 

are dreptul de proprietate, deci t6te. acestea la un loc de- 

termină dreptul - -bărbatului care .ar fi Gre-cum un drept: de 
proprietate, şi dă, încă odată, numirea de quasi-propriotate. 

(Contrat: de Mariage, IV, n. 8012—3104). | 

Troplong a r&mas singur cu ideile lui. Quasiproprietate 
era termenul ce întrebuințat romanii pentru a arăta dreptul 
ce avea cine-va asupra unui lucru incorporal ; acesta pentru- 
că că diceaii că proprietatea, nu p6te să se exercite de cât
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asupra unui lucru, care are o ființă materială. Incercarea, de 
a întrebuința acest termen, pentru a indica alt-ceva, nu putea 

să. reuş6scă. ' ii 

A. Dreptul de administraţiune 

- At, 1242. Numai bărbatul are administraţiunea averii dotale în timpul 

căsătorii. EI singur are dreptul de a urmări pe debitorii şi pe deţinătorii 

averii dotale, de a lua fructele şi dobândile şi de a primi capitalurile. 

Cu tâte acestea se pote stipula în contractul de căsătorie, că femeea 

va primi ea însăși, pe fie-care an şi sub chitanţele ei singure, o parte din 

veniturile sale pentru întreţinerea şi trebuințele sâle personale. : 

irt., 1268. Inchirierea sati arendarea ce face bărbatul de averile 

dotali ale femeil. pe mai mult de cinci ani, nu sunt obligatâre, în cas de 

separaţiune de gpatrimonil, sai de desfacerea căsătorii peniru femee saă 

pentru moştenitonil săi, de cât până la împlinirea de cincl ani de la înce- 

patul lor, saă până la împlinirea veri-căul period cincinal următor în 

care se află părțile la epoca separaţiunil de patrimonii, sati -a desfacerii 

căsătorii, - - Aaa: 

„Art. 2269. Reînnoirea de arendare. sau de închiriere .a averilor 

dotale, făcută de bărbat înaintea expirării contractului cu mai mult de doui 

ani pentru bunurile rurale şi cu mai mult de un an pentru. case, rămâne 

fără efect pentru femee sati moştenitorii să, dacă,- “în momentul separa- 

țiunii de patrimonii sai al desfacerei căsătorii, încă n'a, început a sepune . 

în Inerare. 

79. Bărbatul. are mai înainte de tâte.dreptul de admi- 

nistraţiune a averii dotale. Textul. dice „în dimgul căsătoii“ 

însă trebue a adăoga la acâsta „şi pe câl nu întervine o holă- 

vîre de sepavutiune de patrimonii“, -fiind- că între. efectele sepa- 
rațiunii de patrimonii este şi acela: că încetâză administra- 

țiunea bărbatului. 
„Numai bărbatul are administraţiuneu averii dotate, dice art, 

1242. Controversă dacă, prin -contractul de căsătorie consti- 

tuindu-se dotă : şi declarându- se. ca părţile înțeleg a primi 

regimul dotal, se pâte conveni ca bărbatul să nu aibă admi- 

“ nistraţiunea averii dotale. — Pe de o parte art. 1242 spune 

că numai bărbatul are administraţiunea averii dotale și de. 

alti parte art. 1221 spune că ori-ce convențiune matrimo. 

nială este liberă, afară numai — între alte excepţiuni — dacă 
s'ar-dice că bărbatul să nu fie capul asociaţiunii conjugale. 

Prin asociaţiune conjugală nu a ple să fie la noi ideie de



70 12 DREPTUL CIVIL... 

repimul - comunităţii, nu: este. nici vorbă de asociațiunea 
familiei :proprii dis, despre cum am arătat. Sa dis că ideia 
legiuitorului, întrebuințând termenii de asociaţiune conju- 
gală, nu pote să [ie de cât că bărbatul trebue să aibă singur 
administrațiunea averii dotale. Nu credem 'ca legiuitorul 
rumân să se fi gândit la zestre, pentru-că nu ar fi între- 
buinţat termeni inexacţi.: De aceea credem că se pâte con- 
veni f6rte: bine” prin contractul de „căsătorie, 'adoptându-se 
regimul dotal, să: se ridice bărbatului administraţiunea averii 
dotale. Negreșit că unul din. caracterele principale ale 
regimului. Aotal dispare -prin. faptul că ia; bărbatului admi- 
nistraţiunea dotei. 

“De alta: parte convenim: Că în acest cas în practică se 
vor! ivi dificultăţi. In adevăr, ori se 'lasă bărbatului dreptul 

de! folosinţă, ori i se, ridică și acest drept. 
4e, In primul cas se; p6te greii concepe că un usufructuar 

să, nu aibă administraţiunea averii supuse usufructului.. Tot 
timpul se vor isca conflicte între bărbat cu iolosință şi -fomee 
cu administraţiune. "Apoi, de 6re-ce femeea nu pâte - face 
nici acte. de, adminiştraţiune fără autorisatea bărbatului, în 

„fapt acesta va administra averea. 
In casul al doilea, daci s'a ridicat bărbatului Și dreptul 

de folosinţă, atunci se va urma ca în casurile când femeea 
are paraferhă, sati când'a, obţinut separațiunea de patrimonii, 
femeea va ăvea trebuință de autorisarea bărbatului. mai 
pentru t6te actele. ŞI în. acest cas situațiunea ci este delicată. 
Nu se pâte dice! că neavând bărbatul nici administraţiunea; 
nici folosinţa, regimul doţal dispare, pentru-că și după sepa. 
raţiunea de patrimonii femeea ia administrațiunea şi folo- 
sința averii dotali şi cu tote acestea vom veds, cel puţin î îu 
sistemul ce propuhem, că 'prin: iseparaţiune - regimul dotal 
nu se desfiinţeză și că cele'l-alte reguli continuă a se aplica. 
Situaţiunea, în specia, ce ne preocupă, va fi aceeaşi ca după 
o separăţiune de patrimonii. Regimul dotal, în cât privesce 
inalionabilitatea imobilului constituit dotă, vă rămâne același. 

"Oră ciim ar fi, cestiunea este controversată și mulţi 
autori văd în o asemenea dlausă, prin care se ridică bărba- 
tului dreptul ae administraţiune :: averii dotali, o lovitură 
dată bărbatului în atribuţiinea de cap al asociaţiunii conju-
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gali. (Troplong, n. 60. — Mareade, art. 1387. VI. Aubry ct 

Rau,. $ 535 tex. şi n. 16. In sensul nostru Guillouară, n. 

1792—1794 şi citaţiunile sale). 

80. Ca administrător. bărbatul pote să facă tote actele 

de administraţiune. -: 
In art..1967. și 1209 se dă drept bărbatului de-a arenda 

sati închiria imobilul. dotal. Inchirierea sai arendarea este 
un act de administraţiune; însă legea nu le consideră ast-fel, 

de cât dacă ' perioda pentru care se dă cu chirie sait cu 

arendă. nu trece peste .cinci ani.. O arendare saii închiriere 

peste acest termen. este un act ce trece peste o administra- 
țiune ordinară, : 

81. Dacă bărbatul-ă închiriat. sat arendat pe mai alt 

de cinci ani, atât cât ţine dreptul lui de administraţiune 
nimeni nu pote să atace ac6stăi închiriere Sai 'arendare. 
Dacă însă încetâză dreptul. lui de administraţiune şi dacă 
vine femeea sait moștenitorii că să câră restituirea -dotci, 

contractul nu va fi obligator de cât numai pentru cinci ani. 
Un contract de arendare sait închiriere pe un termen 

mai mare de cinci ani nu se p6te: ataca în întregimea lui 

-de către femee sai moştenitorii ei, ci numai se pote cere 

reducerea la cinci ani. Și atunci se într6bă : de când încep 

acești ani? Aceşti cinci ani vor începe din «iua facerii con- 

tractului, ăşa -că dacă dreptul de administraţiune al bărba- 
tului încetâză în peri6da acesta de cinici ani, contractul 
expiră la împlinirea cacestui termen. Dacă însă administra- 

ţiunea a trecut peste o peri6dă de cinci ani, atunci. trebue 
să respecte a doua peridă dă cinci ani, care nu. începe de 
cât din momentul în care a expirat. cea. d'intâiii.. Aşa, de 

exemplu; sa încheiat contractul: de cinci-spre-dece ani; la 

şeapte ani de la facerea: contractului a încetat administra-: 
țiunea, contractul trebue să: se respecte încă trei ani, adică 

-până când expiră cea dea doua peri6dă de cinci ani. 
82. Dar legiuitorul s'a gândit că bărbatul ar puie să 

„eludeze acâstă disposiţinne prin alt mod. El arendeză pe 
cinci ani ăstă-di, peste şease luni arendeză pe alți cinci ani - 
şi aşa mai încolo, în cât so găsesce afectat imobilul pe viitor 

pentru. două-deci sati două-deci şi cinci de ani. Pentru a 
preveni: acâsta se ordonă: do.lege ca reînoirea contractului
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să nu se facă de cât: pentru. atendare cu doi ani -și pentru 
închiriere cu un an înainte de expirarea termenului primului 
contract. l)acă s'a făcut reînoirea pe un termen mai. mare, 
atunci din două una: sait administraţiunea barbatului înce- 
teză când a început deja noul contract care Sâ reînoit mâi 
înainte de doui ani și atunci se respectă acest contract pen- 
tru restul peri6dei începute de cinci: ani, sai nu a început 
să-și ia executare contractul și atunci femeea, sat moșteni- 
torii.ei nu mai sunt ţinuţi să respecte contractul reînoit. 

Vom vede, vorbind despre restituirea zestrei, :ce se 
face cu primirile anticipate ale chiriei sati ale arendei de 
către bărbat. | „i 
„De o-cam-dată resumăm ast-fel: dreptul de administra- 

țiune al bărbatului, în cât privesce închirierea sati arendarea 
„este restrâns la cinci any și reînoirea nu se pote face de 
cât numai cu doiani înaintea expirării acestui termen pen- 
iru arendări. şi cu un an Grăși înaintea, expirării termenului 
pentru închirieri. a 

89. Bărbatul are un drept de administrațiune mult mai 
întins de cât "1 are un administrator ordinar. Bărbatul sin- 
gur se consideră ca representant al dotei:în actele juri- 
dice, atât. cele judecătoresci cât și cele ce nu se petrec 
înaintea justiţii. i 

Ca representant al averii dotali înaintea justiţii, băr- 
batul singur este în drept să intente nu numai acţiune pose. 
sorie, dar și acţiune: petitorie, mobiliară, sai imobiliară, fără 
să fie: necesitate să intervină femeea. EI cu mai mult cuvânt 
va răspunde la asemenea acţiuni ca defendor. Este în drept 
bărbatul să cheme în judecată pe ori-ce detentor al averii 
dotali, precum Şi pe ori-ce debitor al vre-unei sume din 
ac6stă avere. liste în drept bărbatul să primâscă capitalurile 
datorite şi să dea chitanță valabilă de descarcare. Ca con- 
secință, bărbatul este în drept să câră ștergerea sat redu= 
cerea ori-cărei inscripțiuni ipotecare, sau privilegii cu cari 
ar Îi asigurată suma dotală primită de el. 

Ne vom întreba, când vom vorbi de folosinţa legală, 
dacă bărbatul pâte opune în compensațiune creanţele sale 
proprii cu ceea-ce datoresce fondul dotal, sai ceca-ce dato- resce el cu sumele datorite în fondul dotal. -
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Fiinq-că bărbatul : înaintea a justiţii. represintă pe femee 
în toi ce privesce averea dotală, nu este necesitate ca cel 
care se judică să pue în causă:pe  femee și noi credem că 
nici nu are dreptul să o facă.. 

SI. Asupra: dreptului de representaţiune, se într&bă 
autorii dacă bărbatul pote în justiţie să facă unele din acele 
acte cari trec peste: limitele unui mandat: ordinar, ca . defe- 
rirea sait referirea de jurământ, ori o mărturisire care să: se 
întoreă contra femeii relativa un drept ce trece peste folo- 
sința sa. De siour că nu. 

"Ca: consecinţă, la aceea că bărbatul represintăi averea 
dotală în justiţie, trebue să decidem că lucrul „judecat, faţă 

cu bărbatul, este judecat şi față-cu femeea. 

„85. Sunt şi acte pe cară bărbatul nu le pâte.face, pen: 
„tru-că ele tree peste. limita unui.act de administrare. Aşa, 
bărbatul nu pâte, cum se dice, uuiessa, sati da mulțumire 
la o cerere ce ar face un străin relativ la zestre. Bărbatul 
nu pote trausige asupra averii dotali. Bărbatul nu pâte face 

"nici un compromis, adică referi judecarea unui proces rela- 
tiv la. o avere dotală unui tribunal arbitrar. 

$6.. 0 controversă se 'ridică în privința împărțirii şi - 
anume dacă bărbatui pote singur să c6ră, sati să participe 
la o împărţire relativă la averea dotală? Francezii aii în pri- 
vința acâsta o disposiţiune specială în codul lor civil: Art. 
815 îr. „Bărbatul:pâte, fără concursul “emeii, să provâce par- 

tajul obiectelor mobile sait imobile ale ei, cari aii cădut în 

comunitate. In privința obiectelor, cari nu cad în comuni- 

tate, bărbatul nu pâte provoca îinpărțirea fără concursul 
femeii; el pâte numai, dacă are dreptul de a se folosi de 
aceste lucruri, să câră o împărţire provisorie. Eredii femeii 
nu pot provoca împărţirea, definitivă de cât punând în causă 

și pe bărbat și pe femee:. 
După acest articol, când este vorba de o avere venită 

„de la femee, dar care a cădut în comunitate, bărbatul pâte 
nu numai să asiste, dar chiar să. provâce:0o. împărţire de 

bună voe; pe când dacă ar fi bunuri ce nu ar intra în co- 
munitate, cum ar fi de exemplu.un bun dăruit sau venit 

moștenire femeii în timpul căsătoriei, bărbatul nu pote pro- 

voca de cât o împărțire provisorie.
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La noi-sa şters disposiţiunea art. 318 şi acosta, se ex- 

plică prin aceea că legiuitorul a vădut că este vorba de co- 

munitate. Ei bine ce vom dice-noi pentru împărţire ? Nu 

vom trage nici un argument din ştergerea art. 318 şi nu 

vom dice-că, de 6re-ce legiuitorul a şters disposiţiunea art. 

818, după. care bărbatul când e vorba de.o avere proprie a 

femeii, nu pâte face împărţirea de cât cu consimțămîntul ei. 

prin acesta a înţeles că bărbatul, în puterea dreptului de 

administraţiune, ar put6 să aibă dreptul a face împărţirea. 

Legiuitorul rumân nu s'a gândit la acâsta. Pentru resol- 

varea cestiunii ne referim la principiile generali și dicem 

că, din momentul în care femeea este și rămâne proprietarii 

a averii dotală și din momentul în care între drepturile de 

administraţiune ale bărbatului, ori cât de largi ar fi, nu 

intră și dreptul de:a face o împărţire, o asemenea împăr-. 

țire nu pâte să aibă loc de cât când este făcută de ambii 

socă. (V. Scrierea nâstră, vol. II. Despre succesiune, n. 216. 

„Dacă se pâte face o împărțire de bună voe relativă la imo- 

„bil dotal). - " 

s?7. Relativ la hotărnicii, când ar îi Vorba, de fixare ea 

limitelor între două moșii; dacă nu se ridică contestaţii, 

bărbatul pâte valavil să declare că primesee ast-fel cum s'a 

hotărât de către îngineri. Dacă ar fi însă să -se recunâscă 

de' bărbat -un drept de proprietate pe o bucată de pămînt, 
care a fost căleată de vecini, o asemenea recunâscere trece 

peste dreptul lui. de administvare şi constitue un act de 
disposițiune pe care bărbatul nu'l pote face de cât cu con- 

simţemintul femeii. IN 

B. Dreptul de folosinţă 

-S8. Al douilea drept pe care are “bărbatul asupra 

dotii este dreptul de folosință. 
Deja art. 1242 dicea că bărbatul singur are > dreptul de 

a urmări pe debitorii şi deţinătorii averii dotali, de a lua 
fructele și dobândile, ete. Din acest drept, de a. percepe 

fructele, pare întru cât-va că resultă dreptul lu de folosinţă.
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Acest. drept se confirmă, și nu mai pâte [i discutat față de 
art. 1948, şi 1244. 

Art. 1243, Bărbatul este supus, în n privinţa averii dotali, la tote Obli- 

gațiuaile unui usufructuar. 

„XA esta răspundător. de tOte preseripţiunile” câştigate asupra averii 

dotali, precum şi de stricăciunile întimplate în aceeaşi vreme din a sa ne- 

glijență: 

„1? Arte 1244.: Bărbatul nu este dator sii dea cauţiune pentru primirea 

dotii mişcătore a femeii, dacă. nu s'a supus la-acâstă îndatorire prin con- 

tractul de "căsătorie. | 

- „la principiu bărbatul. este pus pe acelaşi picior de ega- 

litate cu oră-ce usuiructuar, şi deci, în principii, tote drep- 
turile şi tote obligaţiunile -unui usufructuar le are şi băr- 
batul. Numai când vom -av6 o deosebire făcută de. lege 
asupra dreptului de folosinţă al bărbatului, numai atunci ne 
vom depărta și noi de la regulele generali ale usufructului. 

Aşa vom vedă, când. vom. vorbi despre restituirea dotii, o 

deosebire. în cât privesce perceperea fructelor. Scim 'că usu: 

fructuarul ia fructele naturali cari se găsesc neculese în 
momentul când a început. usufructul şi el nu are nici un 

drept asupra fructelor cari se găsesc tot ast-fel în momentul. 

încetării usulructului; pe când, în cât privesce dreptul băr- 

batului ca, usufruetuar, fructele naturali se împart, ca și fruc- 
tele civili, di cu di. Tot asemenea asupra despăgubirilor ce 

-trebue să.se dea aceluia prin cheltuțla cărui s'au produs 

fructele, cum de exemplu acelui care a semănat sati arat, 

se urmâză alte reguli de cât 'acele ale usufructului ordinar. 

Așa 6că o primă derogare între dreptul usulruetua- 

rului ordinar şi dreptul bărbatului. de folosință legală. 
89. Dreptul 'de folosință al bărbatului este acordat ea o 

compensaţiune, sai mai bine ca echivalentul obligaţiuni că 

are bărbatul de a întreţine cheltuelile .casii. De aci regula 
pusă .de jurisprudenţă și: admisă fără multă dificultate de 
doctrină, că bărbatul nu pote să cedeze dreptul: săi de fo- 
losinţă, drept pe care '] are 'usufructuarul ordinar. (Contra. 
Laurent, XXIII, n. 480). SE 

" Dreptul de folosință legală al bărbatului nu este un 
drept absolut. El ia nascere toemai pentru ca cu acâstă fo-
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losință bărbatul să întreţină căsătoria; dacă dar bărbatul 
ar ceda dreptul săi, prin acâsta chiar folosinţa averii dotali 
nu ar mai fi întrebuințată la destiniţiunea e, Şi „de aceea 
bărbatul nu pâte ceda dreptul lui. 

90. Tot pentru aceste cuvinte se admite că nici credi- 
torii bărbatului nu pot să urmărâscă folosinţa averii dotuli. 
Cu tâte acestea jurisprudența aduce o atenuare acestei re- 
guli. In fapt se caută a se stabili cari ar fi nevoile căsâto- 
riei și dacă din venitul dotal mai rămâne ceva, după ce s'a 
întîmpinat aceste nevoi, acest rest se admite că pote fi ur- 
mărit de creditorii bărbatului. (Mareadă, art. 1554 IV. —Aubry 
et Rau, $ 535 tex. și n. 832—84. — Colmet de.Santerre, n. 326 
bis, IN şi X:— Guillouard, n. 1816— —1819). 

Laurent (|: cit.) însă nu vrea să primâscă acâsta și 
dice: De Gre-ce bărbatul este considerat ca usufruetuar, el 
are dreptul să "1 cedeze şi creditorii să '1 urmărâscă; libera 
femeeu să câră separaţiunea de patrimonii. 

91. In privinţa îngrijirii ce trebue să pue bărbatul art. 
1243 modifică disposițiunile art..1562 cod. Napoleon, când 
vine şi dice că el este răspundător de tote prescripţiunile 

„câştigate. asupra averii -dotali, precum şi de stricăciunile 
causate prin neglijenţă şi de altă parte art, 1974: dice că, 
dacă este vorba de imobil; bărbatul răspunde - numai când 
imobilul s'a” pierdut prin culpa sa. 

“Este 6re vre-o contradicere în codul nostru între art. 
1245, care vorbesce de neglijență, și art.:1374 care vorbesce: 
numai de culpă? Credem -că nu. Art. 1243 trebue să fie 
aplicat la specia ce prevede și anume că bărbatul . este r&s- 
pundâtor de tâte preseripţiunile câştigate - asupra, : averii 

„dotali, precum şi de stricăciunile întîmplate în acea: avere 
din a sa neglijență. Când este vorba de imobile,: bărbatul 
ca usufructuar este dator să facă reparațiuni, deci dar dacă 
a neglijat să facă asemenea reparațiuni, sat dacă a neglijat 
și nu a întrerupt prescripțiunea, atunci el răspunde de acâstă 
neglijență. Când este însă vorba de lucruri mobile, fiind ele 

* supuse stricăciunei:mai mult de cât un imobil, bărbatul nu 
răspunde d de cât numai de culpă.
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c. Dreptui de proprietate - 

Art. 1245. Dacă dota sai parte din dotă consistă în obiecte mișeătâre; 

preţuite prin contractul de casătorie, bărbatul se face proprietar acelor 

obiecte rămâinu debitor de preţul lor, afară dacă s'a coprins în contractul 

căsătoriei declaraţiunea că prețuirea nu face vîndare. - 

Art. 1216. Preţuirea nemişcâtorelor, făcută prin contractul de căsătorie 

nu strămulă proprietatea lor la bărbat, dacă nu este declaraţiune expresă 
de acâsta. 

92. Primul cas în.care bărbatul pâte deveni proprietar 

pe zestre, fie asupra întregei zestre, fie asupra unei părţi, 

este când zestrea are de obiect; lucruri fungibili: — Scim că 
de câte ori dreptul de usufruet se stabilesce pe lucruri 

fungibili, usufructuarul devine proprietar pe aceste lucruri, 
și la încetarea usufructului el este dator să restitue nadului 

proprietar lucruri de aceeași calitate și de aceeaşi cantitate 

cu acelea cari le-a primit. Deci bărbatul devine proprietar 
pe lucrurile fungibili coprinse în dotă şi la desfacerea, căsă- 
torii el este ţinut să restitue femeii, sati moștenitorilor ei, 

lucruri de aceeaşi natură, aceeaşi calitate și în aceeași can- - 
titate. | 

'93. Din acest drept de proprietate pe care 1 are bărbatul 

asupra dotii nasce următrea cestiune. 'Să presupunem că 

Sa constituit dotă o creanţă, ce femeea ar av6 în contra 
unui al treilea. Bărbatul, mai întâiu, pâte să urmărâscă în 

justiţie pe debitor în puterea dreptului săi şi de admini- 

strator al averii dotali şi de represintant legal al acestei averi. 
Bărbatul însă mai are și dreptul de folosinţă, şi a5upra 
acestei creanţe el devine chiar proprietar. Se întrebă atunci 
autorii, dacă la rîndul s&ii bărbatul, având să dea ceva acelor 

"contra căror existe creanța constituită dotă, pote să opună 

în compensaţiune cea ce datoresce cu ceea-ce are să pri- 

mescă din dotă? Compensaţiune legală riguros vorbind, nu 

pâte să fie, atât cât există încă creanţă, pentru că trebue ca 

creanţa să. fie realisată, pentru ca barbatul să devină. pro- 

prietar pe suma de bani. Cu tâte acestea, se într6bă autori! 
daca bărbatul pote să învâce compensaţiunea în fav6rea, sa 
și să dică creditorului: „Suma ce datorescă mi s'a constituit,
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mie dotă, îți opun compensaţiune față cu creanţe ce ai 
contri mea“? Autorii sunt de ucord să spună că bărbatul 
p6te să opună ucâstă compensațiune, este însă numai o 
compensaţiune facnltativă, iar nu legală, în acest sens că 

creditorul bărbatului nu pote la îndul lui să opună în com- 

pensaţiune suma ce are să primâscă de la bărbat, pentru ca . 
să stingă în total sait în parte datoria ce are către femee și 

care s'a constituit dotă: Lucrul acesta nu trebue să ne'sur- 

prindă, pentru-că bărbatul, atât cât nu este nici o separa- 
țiune de patrimonii, pâte să primescă sumele de bani, să 
facă dintr'însele ori ce ar voi, rămânând femeii dreptul de a 
lua, inscripţie ipotecară, sai de a cere alte asigurări, dacă se 
pâte: pe când dota fiind” constituită în scop anume deter- 
minat, cu cu dînsa să se răspundă la nevoile căsătorii, se 
înţelege că debitorul, femeii, care la rîndul lui este creditor 
al bărbatului, să nu p6tă să opune compensaţiunea. Acâstă 
diferenţă de situațiune între bărbat și creditorul bărbatului, 
care la prima. vedere pare. a fi cu totul nedreptă, se explică 
în mod „juridie, dacă ținem socotâlă de natura diferită a. 
drepturilor. şi. ooligțiunilor ce are bărbatul față cu dota. 
(Aubry et Rau, $ 535 text şi n. 4, $530 text sin. 9 şi 10). 

94. Al dle cas în care bărbatul devine “proprietar pe 
dotă,.. este acel prevădut de art. 1245, când s'a conştituit 
dotâ lucruri mobilă şi aceste lucruri: sunt preţuite. Bărbatul 
devine proprietar pe aceste 'obiecte mobili, şi la încetarea 
căsătoriei el este dator. să restitue, nu însăși aceste obiecte, 
nică alte obiecte, în aceeaşi cantitate sat calitate, ci: val6rea 
dup prețuirea. făcută. Aci este! aplicareă unci reguli a drep- 
tului vechiti frances, care "consista u dice: estimalion raul 
teute. 

In intenţiunea părţilor se propune că dacă s'a prețuit 
aceste lucruri a fost ca ele să devină proprietatea bărba- 
tului și bărbatul să restitue val6rea. De unde acâstă inten- 
țiune? In general aceste obiecte sunt destinate la usul sau 
al ambilor soci, sati personal al femeii. Bărbatul, din mo- 
mentul în. care s'a celebrat căsătoria, este dator să întrețină 
pe socia sa și săi dea, pe lângă nutriment și locuinţă, tâte 
cele-l-alte trebuinci6se. Dacă se constitue dotă, lucruri, mai 
cu s6mă trebuinci6se femeii, în realitate este cu cum aceste
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obiecte s'aii vîndut bărbatului, ca unul ce era dator să le 
cumpere pentru femee, spre usul ei. De aci .resultă că ase- 

menea lucruri devin proprietatea bărbatului. Pentru unele 

lucruri legiuitorul pâte că merge prea departe. De exemplu 

se constitue dotă o bijuterie saii nisce tablouri, :cari nu se 

us6ză aşa de uşor ca o haină, o mobilă și cele-l-alte. Legea 
este precisă. .Ori-ce preţuire a lucrurilor mobili face ca băr- 

batul să devină proprieter pe aceste lucruri și la restituire 

el este ţinut să dea valOrea lor. 

Aci nu este de cât o regulă trasă din intenţiunea păr- 

ților, deci dar dacă este manifestă intenţiunea contrarie, 

atunci prețuirea nu face: vîndare. Se. p6te- dar în contractul 

de căsătorie să se constitue: ca «dlotă luerură mobili, cari se 

preţuese, însă în același timp se p6te adăoga că prețuirea 
„nu face vîndare și atunci bărbatul. nu devine proprietar pe 

aceste lucruri, cari sunt şi. rămân în risicul și pericolul 

femeii. Dar însă aceste lucruri-se perd, atunci prețuirea are 
acest avantagiii că hotărăsece mai d'inainte câte. despăgubiri 

"trebue să dea bărbatul femeii, când el n'ar justifica” din ce 
causă anume aceste obiecte s'au perdut. - 

“95. Alt-fel -este pentru: imobile. Preţuirea lor. nu face 
ca pentru mobile. să 'resulte că părţile aii înțeles să 'trans- 
mită bărbatului . proprietatea lor. Preţuirea aci are însă de 
scop că, dacă ar fi să-se presinte vre:o 'cestiune de despă- 
«ubire bazată pe neglijenţă saii pe vre-un alt fapt al băr- 

batului, să se scie: mai d'inainte:la ce sumă să fie. el-con-: 

demnat. Se pâte însă preved6 în contract că prețuirea, ino- 

bilului să facă vîndare, atunci: bărbatul capătă proprietatea 

imobilului constituit dotă și el. nu: are â restitui de cât. pre- 

țul fixat. : 

Legiuitorul vorbesce în. amândouă articolele ca preţui- 

rea, acâsta. trebue să se facă prin. contractul de; căsătorie şi 

deci dacă s'a făcut mai-în: urmă, prețuirea nu pote să valo- 

reze nimic. Ar fi în: realitate -să se. schimbe convenţiunile 

matrimonială și scim că în timpul căsătorii convenţiunile 

matrimonială. nu'se pot schimba. Da 

96. Vom ved& mai târdiii dacă, atunci când prețuirea 

fie a lucrurilor mobili, fie a imobilelor, face vîndare, trebue 

să asimilăm în totul acâstă preţuire unei adevărate vînqări
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şi anume dacă trebue să admitem ideia de garanţie ce: se 
datoresce bărbatului ca unul ce este considerat ca cum- 
părător. a a | | 

Vom ved6 6răși mai la urmă dacă atunci când ar fi vorba 
de restituirea dotii, va trebui să admitem ideia de privile- 
giii al vîndătorului, dacă cu alte cuvinte femeea, sati mos- 
tenitorii ei, la restituirea dotii, ar put să aibă vre-un drept 
de privelegiă asupra bunurilor constituitţe dotă şi rămase 
încă în proprietatea barbatului. i - 

- II. Despre dota mobiliară 

Art. 1249. Dota mobiliară care, după distinețiunea art. 1245 şi 1246. 
este proprietate a femeii, nu pote fi alienată de acâsta de cât cu autorisa: 
ținnea bârbătului, saă, la ' cas de vefus din partea acestui, cu pormisiunea 
judecăţeI.: a i i a : 

1. 97. Art, 1249 „răi citâză și art. 1216 care vorbesce 
de prețuirea nemișcătârelor, aci. fiind vorba .de dota mo- : 

„biliară. Sa E 
98. Dacă: deschidem. autorii francezi dăm, cu ocasiunea 

dotei mobiliare, peste una din controversele: renumite, aceea 
„de a se sei :: dacă dota mobiliară, „este alienabilă sai nu. : 

„Art. 124Y'nu există în.-codul Napoleon, el este întro- 
dus de 'legiuitorul, rumân. La prima. vedere sar . păr6 că 

"redactorul rumân a ..resolvat; prin -art. 1219 controversa, în 
sensul că ::stabilesce : principiul că dota mobiliară se pote 
înstr&ina, însă dacă examinăm de .aprâpe în ce „termeni se 
presintă .cestiunea, în Franţa, ajungem la: resultatul că:.con- 
troversa nu este resolvată de legiuitorul rumân. în art.:1249 
ci pote în art. .1281..In. adevăr. al înţeles : are „Ssoluţiunea - 
dată.de majoritatea, autorilor. şi. de jurisprudenţa din: urmă 
a Curţii de Casaţie francesă,. că: dota. mobiliară- este inalie- 
nabilă, de cât acela că lucrurile cari compun. dota mobiliară 
sunt inalienabili.....;. DER E o aa 

In Franța femeea are pentru restituirea zestrii. o ipo- 
tecă tacită asupra tuturor. bunurilor bărbatului. şi: se nasce . 
întrebarea : pâte femeea in timpul căsătoriei să renunțe la 
acestă ipoteca legală a sa în favârea fie a. bărbatului, fie a
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altor persne? Mai departe, vom vede că atunci când are 

Joc restituirea dotii, dacă s'a constituit dotă lucruri mobili 

preţuite, femeea are ceea-ce se numesce droit de reprise, dreptul 

_de a lua în natură, fie însăşi lucrurile cari ai fost special 

constituite dotă, fie alte lucruri cară ati înlocuit pe cele con- 

stituite, de şi femeea nu ar av riguros drept de cât lapreţul 

acestor Jueruri. Acestea, dise se întrâbă jurisprudenţa fran- . 

cesă: pâte în timpul căsătorii femeea, să renunţe la dreptul 

de a preleva lucrurile în. natură? Aşa pusă cestiunea, în 

Franţa, ea este resolvată în mod negativ, adică se admite 

că femeea nu pâte renunţa la garanţiile cei acordă legea 

pentru. restituirea dotei sale. In cât se atinge de ipoteca 

legală, redactorul rumân prevede în art. 1281, că fomeer are 

potecă legulă, supusă inscripțiunei, asupră imobilelor bărlulului pen- 

tru dota sa alienabilă. Și apoi adaogă: „în nici întrun cus fe- 

meea nu ua puli venunțu la ucestă ipotecă sub pedepsă de nulitate“, 

Vom reveni asupra acestui articol. în..titlul ipotecilor. 

Cât pentru cestiunea dacă se pot îristrăina lucrurile 

corporali constituite dotă. și rămase proprietate a temeii, 

chiar în Franţa se admite că. ele pot fi înstr&inate. Instrăi- 

narea va produce întreg efectul ei chiar când s'a făcut de 

bărbat, pe cât timp cei ce primese aceste lucruri pot invoca 

preseripțiunea cu bună credință. De şi articolul nostru 1249 

spune că femeea este care pote să 'și înstrăineze dota imo- 

biliară cui autorisarea bărbatului, sati cu permisiunea jus- 

tiţiei, — de unde rezultă că bărbatul nu are acest drept — 

totuşi înstră&inarea făcută de bărbat pune la adăpost pe cei 

ce aii tratat cu el, fiind de bună credință.: 

Cât pentru dreptul de prelevare al femeii, cestiunea nu 

este resolvată de redactorul rumân şi noi credem că, femeea 
nu pote renunţa de mai înainte la acest drept. 

Când se dice: femeea pâte înstrăina, se ințelege că ea 

“pâte să facă şi alte acte cari echival6ză unei înstrăinări. Așa, 

se pâte să se amaneteze averea mobilă a femeii, pâte să se 

facă, transacţiuni asupra averii mobiliare, bine-înţeles nu asu- 

pra drepturilor. de creanţă ce ar av6 femeea contra „bărba-. 

tului: În fine tâte actele de ori-ce natură cari ar e coprinde în 

sine ideia 'de înstrăinare. INEE i 

68155 E Si 6
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III. Despre inalienabilitatea imobilului dotal 

Ş1 

Princi piul 

Ari, 1918.. Nici bărbatul, nici femeea, nici amândoi împreună nu 

pot, în timpul căsătoriei, a înstrăina, nicl a ipoteca imobilul dotal, afară 
de casurile“ prevădute prin art, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254. 

99. Unul âin caracterele distinctive ale regimului dotal 

este că imobilul constituit dotă, în principii, nu pâte fi în- 
străinat. 

Cun6scem origina acestei reguli. La Romani se începe 

cu legea Julia, după care. de şi bărbatul era dominus dotis, 
totuși el nu putea înstrăina imobilul dotal de cât cu fav6rea 
feineii. De altă parte Senatul consult Veleian opria pe femee 
de a face ori-ce intercesiune, de unde consecinţa că femeea 
nu putea, să-și ipoteceze averea sa dotală pentru a garanta 
datoria celui de-al treilea. In fine Justinian pune principiul 
că imobilul dotal este inalienabil. Acest principii se men- 

ţine în tte timpurile şi în t6te legiuirile, unde regimul 
dotal a fost adoptat. Principiul a fost menţinut, după cum 
am dis, şi de legiuirile n6stre vechi. 

Imobilul dotal dar, în principii, este inalienabil, şi le- 
gea, adaogă: nici nu se pote ipoteca. El este inalienabil fie în 
total, fie în parte. Nu se pste înstrăina, întreg imobilul dotal, 
nu se pâte înstrăina nici o parte din acest imobil, oră cât 
de mică ar fi acâstă parte. Insă când dicem că nu se pote 
înstrăina parţial, nu ne referim numai la o împărțire mate- 
rială a imobilului, cât mai cu s6mă la împărţirea prerogati- 

velor ce dă proprietatea. Cu alte cuvinte, nu se pâte con- 
Stitui nici un drept real asupra imobilului dotal în timpul: 

„căsătoriei. Aşa, nu se pote constitui un usufruct, nu se pote 
constitui o servitute, nu se pâte da imobilul dotal în anti- 
chresă, întru cât antichresa este un drept real; nu se pote 
constitui o ipotecă. 

„100. Ori-ce act, care conţine în sine ideia de înstrăi- - 

nare, ca consecință a principiului inalienabilităței imobilului
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dotal, este prohibit. Transacţiunea făcută asupra unei averi 

dotali imobiliare în timpul căsătoriei este. nulă. Ori-ce com- 
promis, ork-ce act prin care sar hotări ca să mergă înaintea 

unui arbitru, când este în proces o avere dotală, este oprit. 

Nu se pâte da jurământul asupra unei averi dotali imobiliari. 

Nu se pote prin o mărturisire a ori-cărui din soci să se 

ajungă la o înstr&inare.a imobilului dotal. Nu se pote face 
recun6scere asupra unei cereri ce ar face o terță persnă 
relativ la imobilul dotal. .In fine, când sa constituit o dotă 

de către ascendenți și dacă ascendenţii, încă în viaţă, voese 
să facă o împărţire prin act între vii, dacă împărţirea acâsta 

ar necesita ca femeea să reporteze imobilul dotal, o ase- 

menea împărţire, din causa reportului nu va fi valabilă. 
„ 101. Aci se ridică cestiunea a se sei dacă împărţirea de 

bună-voe a unei averi în care femeea are constituită dotă 

un imobil, este permisă. Scim că împărţirea de bună-voe. 

are loc atunci când toţi moștenitorii sunt presenţi şi capa- 
bili; se întrebă autorii: dacă fiind o avere, fie numai imo- 

bilă, fie mobilă şi imobilă, în care femeea are o.parte indi- 

visă, constituită dotă, se pâte face împărţirea de bună-voe? 

A se argumenta din efectul retroactiv al împărţirei, ni 
se pare că este a nu se vedâ în realitate bine natura împăr- 
ţirei. Scim că, după regulele dreptului modern, împărțirea 
nu este translativă, ci declarativă de proprietate, adică fie- 

„care din coîmpărţitori este considerat că a avut:partea ce“ 
cade în lotul s&ă, din diua chiar în care a început starea de 

imdivisiune. Dacă s'ar aplica acest principiă în mod absolut, 
Sar put dice că o împărţire făcută asupra unui imobil în 
care femeea are o parte indivisă, nu se consideră ca un act 

de înstr&inare şi că femeea o pâte face de bună—voe. 
Cu tâte acestea nu e mai puţin adevărat că în realitatea 

lucrurilor, ori-ce ar dice legiuitorul, împărţirea este un act - 
de disposițiune. Dacă legiuitorul s'a gândit să admită efectul 
retroactiv al împărțirei, a facut-o ca să garanteze pe fie-care 
din coîmpărţitori în contra, înstrăinărilor totale sait parţiale 
ce s'ar fi putut face de către un alt coproprietar în timpul 
indivisiunei. In realitate nu se pâte dice că împărțirea nu 

este un act de instr&inare. (Troplong, n. 3108—3114). 95 

Majoritatea, autorilor (Marcad6, art. 1549 IV. — _ Abbry
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et.Rau, $ 535 tex. şi notele 12'şi 18. — Demante,n.921 bis, 
IV..— Laurent, 1. €., n: 476. — Guillouard, n..1787—1789) 
tind a 'permite împărţirea. de bună-voe, chiar când femeeu 
are. dotă o parte indivisă asupra unora. sai mai multor. 
imobile aflate în indivisiune. Se dice că prin o asemenea 
împărțire în realitate nu se face de cât să se determine 
fie-cărui din coproprietari partea în natură din lucrurile | 
aflate în indivisiune. După aceşti autori însă trebue să existe. 
o adevărată împărțire, iar nu o înstrâinare, așa de exemplu 
nu ar pute să se qică femeii: ia o sumă de bani cu care să. 

„te mulțumesci pentru eșirea din indivisiune, chiar - când 
acestă sumă de bani ar'fi făcând parte din moștenire. :— 
Dacă ar fi un imobil de exemplu şi dacă fomeea convine 
să i se:dea o parte din acest imobil „jurisprudenţa și autorii 
tind să admită ca valabilă o asemenea împărţire, de şi nu 
este făcută în justiţie. Cu tâte acestea, pentru-că împărțirea 
esie un act care conţine în sine o mulţime de alte opera- 
țiuni mici, ca:  sulta, prețuirea în bani, ete., acte cari mai 
mult saii mai puţin compromit fondul,. -Şi pentru-că legiui- 
torul în ideia lui a făcut -din împărţire un act atât de im- 
portant în cât tutorele nu pâte nici chiar să răspundă ca 
defendor la o acţiune de împărțire fără autorisarea consi- 
liului de familie, noi credem căar fi prudent ca atunci când 
e vorba de'o împărţire de avere în care femeea are con- : 
stituită dotă o parte indivisă, acestă împărțire să se facă 
prin justiţie. Ş 

102. Prohibițiunea privesce numai actele între vii. 
Femeea pâte prin testament; să dispună de imobilel săii dotal. 

"Sunt autori însemuaţi (Aubry et Rau, $ 937 tex. şin. 
14. — Guillouard, IV, n. 1869) cari admit că femeea, pâte 
să înstrăineze imobilul s8u dotal prin un dar ce lar face 

* bărbatului săi. Ei die: în mare parte dacă se permite femeii 
să dispună prin testament, de averea sa imobiliară: dotală, 
este pentru că testamentul este revocabil şi cum darurile 
între soci sunt şi ele revocabili, femeea, ar pută să dăruâscă. 

„imobilul săi dotal bărbatului, pericolul unei înstrăinără ne 
fiind de temut. Soluţiunea acâsta ne pare pericul6să și în 
Porno cu ideile legiuitorului asupra dotei. 

*Darul. făcut sociului, de şi revocabil, nu este mai puțin
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„un act de înstrăinare și nu putem admite soluțiunea, că 
femeea să potă dărui bărbatului imobilul s&ii dotal (Demo- 
lombe, XXIII, n. 464). 

i 103, Când se ice înstr&inure se înțelege; ori-ce > înstrăinare 
fie. directă, fie indirectă. Scim că cel ce contraciâză o obli- 
gaţiune, prin acâsta chiar şi obligă averea sa. Dacă femeea 
nu pote să înstrăineze imobilul dotal direct, cum ar fi prin 
o vindare, sait nu pâte să-l ipoteceze, ea-nu pâte să înstrăi- 

„neze nici în mod indirect imobilul săi dotal prin obliga- 
țiunile ce a contractat în timpul căsătorii. De aceea ori-ce 
obligaţiune contractată de femee în timpul căsătorii nu pâte 
să atingă întru nimic imobilul s&i dotal.: 

Creditorii femeii din timpul căsătorii :nu pot să urmă- 
râscă imobilul dotal, pentru-că femeea nu pâte să înstrăineze 
nică indirect imobilul săi prin contractarea de obligaţiuni 
în timpul căsătoriei. 

; 104. Prohibiţiunea de a înstrăina imobilul dotal o men- 
ționsză și codul comercial. Scim că femeea pâte să facă 
comereiii și prin acesta să! 3 oblige averea sa. 

Art, 16. Cod. comere. . „Femeea comerciantă pâte, fără 
„autorisaţiunea sociului săi, sta în judecată și a se obliga 
pentru tot. ce privesce comerciul săi. . 

Ea pâte pentru acest sf rşit, a ipoteca şi. înstrăina tGtă 
averea sa fără consimțămîntul sociului. 

„Cu tâte acestea, bunurile dotali nu vor put & îpote- 
„cate. sau înstr&inate de cât în casurile şi după formele pre- 
vădute de codicele civil.“ 

Regula inalienabilității se aplică la femesa măritată, 
chiar comerciantă, fără distinețiune dacă a fost comerciantă 
în momentul când Sa căsătorit, sati dacă a. devenit comer- 
ciantă în urmă. 

Averea imobiliară dotală nu se e pâte înstrăina. | 
Obligaţiunile contractate de femee în timpul comer- 

ciului 'săit ca comerciantă, nu pot să atingă întru nimic imo- 
bilul dotal. 

"105. De și nu se pote înstrăina imobilul dotal, cu tâte 
acestea fomeea 1 pste pierde. 

Alai întâiă .pâte. să. intervină o. notărire de expropria-: 
țiune. “pentru cauză de utilitate publică. Acolo unde: intere.
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sul public este în joc, ori cât de mare ar fi interesul pri- 
vat, interesul de familie, el trebue să cedeze celui d'întâiu. 
Deci dar, dacă se găsesce vre-un imobil dotal, care în casu- 
rile anume permise de constituţiune: apărarea țărei, faceri 
de drumuri și salubritatea publică, trebus să fie expropriat 
de către autoritatea în drept de a declara utilitatea publios 
înstrăinarea va av6 loc şi legea nu se ocupă de cât cum 
să se asigure ca fixarea preţului să fie justă şi cum preţul 
exproprierii să nu fie pierdut. - 

„106. .Pemeea nu pâte să 'şi oblige imobilul săi dotal 
nu numai prin contract, dar nică printr'un quasi-contraci. Dacă 
Sar găsi cine-va care 'să administreze în calitate de negotio- 
rum gestor vre-o avere a femeii, el nu pte, pentru dreptu- 

„rile ce ar resulta în acâstă administraţiune, să discute ave- 
'rea imobiliară a femeii. | 

Tot asemenea dacă femeea ar fi primit vre-o sumă de 
bani sub: cuvânt de plată, sumă ce nui se datora Şi are 
loc repetițiunea lucrului plătit fără să fie datorat acâstă re- 
petițiune, nu pâte atinge imobilul dotal: | 

107. Se admite 6răşi că femeea pote să "ȘI vadă imo- 
bilul sâă dotal urmărit pentru obligaţiuni născând dintr'un 
delict, fie vorba de un delict penal, fie -vorba. numai de un. 
delict simplu civil; şi mai departe chiar dintr'un simplu 
quasi-delict. Ar fi imoral să se admită că femeea să pâtă 
comite” un abus de încredere, un furt, un falș, ete. şi când 
victima ar voi să c6ră daune interese pentru pagubele ce 
i-a cauzat un asemenea fapt, femeea să "i opună pur şi sim- 
plu inalienabilitatea imobilului dotal. 

ş 2 

Excepţiunile 

| A. Clauza de înstrăinare prevădută în contractul de 
căsătorie 

„Art, 1252, Imobilul dota! pâte fi înstrăinat, când înstrăinarea sa este 
permisă prin contractul de căsătorie. 

108. Părţile pot, în virtutea libertăţei pe care legiuito- 
rul le-o acordă relativ la clausele ce se pot insera în con-
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tractul lor de căsătorie, să prevadă că imobilul dotal să 
pâtă fi înstrăinat, ă | 

Mai ades6 contractul de căsătorie prevede și casurile 
în cari acest imobil pste fi înstrăinat, precum și condiţiu- 
nile în cari ar putâ să se facă înstrăinarea. In fine adesâ 
„se prevede că, însțrăinându-se imobilul, preţul acestei în- 
străinări să servâscă la dobândirea altui imobil, caro să 
fie dotal. - 

Negreşit că dacă părţile pot, prin contractul de căsă- 
torie, să prevadă înstrăinarea imobilului dotal, în afară de : 
casurile în cari legea permite acâstă înstrăinare; ele pot în 

„acelaşi timp să modifice şi condiţiunile în cari să se pâtă 
face înstrăinarea. Părţile pot fârte bine să prevadă că în- 
străinarea să aibă loc fără îndeplinirea formalităţilor cerute 
de lege. | | 

Dificultate practică se ridică în punctul de a se sei 
dacă părțile pot prin contractul lor de căsătorie nu să în- | 
mulţâscă ceasurile, în cari înstrăinarea pâte să aibă loc, dar 
să restrîngă aceste casuri la mai puţine de cât acele pre- 
vădute de lege. Cestiunea se presintă mai mult în ceasurile 
în cari înstrăinarea este lăsată Gre-cum inițiativei socilor, 
cum este de exemplu ceasul pentru căpătuirea copiilor, socii 
pot ei insera clausa că imobilul dotal să nu se pâtă înstr&- 
ina nici pentru o asemenea căpătuire? Unii ati vădut în 
acâstă clausă o împedicare cireulaţiunei bunurilor şi ai de- 
clarat, că o asemenea clausă nu este permisă. Alţi autori 
însă ai spus că nimic nu se opune ca părţile să declare în 
contractul lor cum că înțeleg să nu p6tă înstrâina imobilul 
dotal în cutare cas anume, de exemplu când femeea are 
copii dintr'o căsătorie anteridră, pte fârte bine bărbatul să 
spună că femeea nu va av6 dreptul pentru căpătuirea co- |. 
piilor să existenți, să înstrăineze imobilul dotal. 

109. T6tă lumea este de acord a dice că clausa, prin 
care se permite înstrăinarea imobilului, fiind o excepţiune 
la regula inalienabilităţii, trebue interpretată în sens res- 
trîns. De aci resultă că dacă, de exemplu, prin contractul 
de căsătorie se permite ca socii să p6tă vinde imobilul dotal 
prin acâsta nu se pâte dice că este permisă ori-ce. înstrăi-
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nare, cum ar fi schimbul,. în. afară de condiţiunile sub cari 
legea permite acest schimb. NE | 
“Dacă se prevede înstr&inarea, imobilului dota], . autorii 

&răşi sunt de acord să spună că prin acâsta.nu se permite 
Și ipotecarea. Este. adevărat că în ideia de înstrăinare se 
coprinde şi ideia de.-ipotecare, fiind-că în realitatea lueru- 
rilor ipoteca nu este de cât o înstrăinare: cu tâte acestea 
fiind-că în intenţiunea părţilor a fost de a se înstrăina imo- 
bilul, iar nu de a se ipoteca, pentru-că ipoteca conține în 

* sine un ce mai grav, în acest sens că socii ar put mai 
„uşor să caute a ipoteca imobilul, când s'ar găsi în Gre-cari 
dificultăţi în iluziunea că mai târzii vor pute să plătâscă 
acstă ipotecă, de cât să vîndă de o dată. Efectul vîndării 
se simte în momentul chiar când ea are loc. 

110. Tot pentru acest motiv se admite că dacă se pre- 
vede înstrăinarea imobilului dotal, prin acâsta chiar nu se. 
dă drept: crediţorilor femeii. din timpul căsătoriei, să pâtă 
discuta, averea imobiliară dotală. | 

111. În fine tâte cele-l'alte acte de : disposiţiune, cum 
ar fi transacțiunea,. compromisul, recunâscerea unui drept, 
relative la averea, imobiliară dotală, nu sunt permise, de Și 
contractul de căsătorie a permis înstrăinarea. Pentru fie-care 
din aceste acte trebue clausă deosebită ca să le permită, 
pentru-că, încă odată clausa de înstrăinare se interpretă în 

“sensul cel mai-restrîns, principiul fiind inalienabilitatea imo- 
bilului dota]... 

"B. Casurile în cari se pote înstrtina imobilul 
dotal cu simplul consimţămînt al socilor, fără să fie trebuinţă . 
| de întervenţiunea justiţiei 

Art. 1250. ltonieea pote, observând formalităţile prescrise prin arti- 
colul precedent, să dea imobilul săi dotal: | 

1. Pentru căpătuirea copiilor săi dintro căsătorie anteridră; 
2. Pentru căpătuirea: copiilor comuni ambilor soc, 

„112. Femeea pâte cu simpla autorisare a bărbatului să . 
înstrăineze imobilul dotal pentru căpătuirea copiilor săi, fie 
că acești copii sunt ai e! dintr'o căsătorie anterioră, fiecă 

“sunt comuni ambilor soci.



DESPRE CONTRACTUL .DE CĂSĂTORIE „89 

„118, Mai întâiul acâstă înstrăinare se pote face — dice 
art. 1250 — după formalităţile prescrise de articolul prece- 

dent şi în articolul precedent:nu este vorba de formalităţi, 
așa în cât art. 1250 se exprimă inexact; sar fi putut dice: 
cu condițiunile prescrise în articolul precedent, adică cu auțorisarea 

bărbatului şi în cas de refuz, cu autorisarea justiţiei. 
114. Autorisarea. justiţiei pâte să intervină: nu . numai 

în cas de refuz din partea bărbatului, dar şi în casul în care 

bărbatul nu ar putea să-şi dea consimţămîntul săii, fie că 
este interdis, fie că este isbit. de o bâlă a minţei, fie că se 
găsesce absent. In t6te aceste  casuri, dînsul neputând da 

consimț&mîntul, justiţia, "1 va înlocui,'când sa dat autori- 

sarea de înstrăinare femeii de către bărbat, se inţelege că 
el perde prin âcâstă drepturile sale asupra imobilului dotal. 

Prin aceea că a permis să 'se înstrăineze, el a renunțat: 
Ja dreptul de administraţiune și la dreptul de folosinţă. Când 
însă bărbatul a refuzat autorisarea şi a intervenit justiţia, 
atunci legea dice că acestă permisiune a justiţiei nu pte 
să aibă efectul de a ridica drepturile pe cari legea le dă 
bărbatului asupra averii dotali ; deci în asemenea cas bărba- 

tul 'și păstrâză. dreptul: de folosință și de administrațiune 
asupra imobilului pe care justiţia a permis să se înstrăineze. 

115. Ce se înțelege în art. 1250 prin cuvîntul cipătuire. 
Cuvîntul căpătuire trebue luat în înţelesul. cel mai larg. Că- 

pătuire este atunci când este vorba a se mărita o fală; că- 

pătuire pâte să fie încă și în casul când se cumpără unui 

băiat un fond de comerciii. In Franța există ceea-ce se nu- 
mesce „oficii“, care să cumpără, cum este un studii de no- 

tariat, de uzouc și chiar de portărel. Cumpărarea unor aseme- 

nea studii este negreșit o căpătuslă. . 

116. Ce şe înţelege prin cuvântul copii? Negreşit casul 
cel mai des este acela al copiilor propriii dis. Instrăinarea 

"se pâte face pentru. căpătuirea copilului legitimat. Noi cre- 
dem că se pâte da imobilul dotal şi pentru căpătuirea unul 

copil natural al femeii. Este, adevărat că legea -vorbesce 

numai de copiii eşiți din căsătorie, fie cea anteridră, fie cea 

actuală, de şi casurile de înstrăinare nu trebuesc întinse, 

însă avem! convingerea că soluțiunea contrarie acelei pe 

care o dăm ar isbi ideia ce în.mod nedubios a urmat le-
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giuitorul rumân asupra relaţiunilor dintre femee şi „rudele 
ei naturali. 

Articolul 1250 nu se aplică « atunci. când ar f vorba, de 
căpătuirea unui copil adoptat. 

117. Jurisprudența francesă şi autorii admit că printre 
copii pot să intre şi nepoții, chiar dacă părinţii acestor ne- 
poți ar trăi. Aci este îndeplinirea obligațiunei către ascen- 
denți, aceea de a fi căpătuiți. (Guillouară, n. 1994. — - Conira 
Troplong, n. 3148). 

„_ Credem'că legiuitorul nu s'a gândit la acest cas şi cu 
t6te acestea, din textul art. 1250 nu am putea face alt-fel de 
cât să refuzăm înstrăinarea. - 

118. Instrăinarea, este permisă, chiar dacă femeea ar ave 
avere parafernală a ei. . 

| Se pte: forte bine ca femeea î în combinaţiunile ei să 
găsâscă de cuviință a da mai bine din imobilele sale dotali, 
de cât 'din imobilele parafernale şi legea nu opresce acâsta. 

119. Ce se înţelege î în art. 1250 prin cuvintele: să dea 
imobilul sei dotal? 

Cuvântul dure ar însemna, că înstrăinarea nu este per: 
misă de cât atunci când arfia servi, ca să dicem așa, chiar 
imobilul la căpătuirea copiilor. Să dea, dice legea, nu dice 
să înstrăineze, sati să îpoteceze. Cu tâte acestea, astă-di cuvintele 
să dea imobilul se iati în înțelesul cel mai larg. P6te dar să 
se înstrăineze imobilul dotal, vîndându-se și cu preţul ob- 
ținut din acâstă vîndare să se căpătuâscă copilul. 

120. Mai mult. Se admite că se pote ipoteca imobilul 
pentru ca'cu banii obţinuţi: din ipotecă să se pâtă căpătui 
copilul. Ceea-ce se cere absolut este-ca căpătuirea să aibă 
loc, fiind-că alt-fel înstrăinarea nu este valabilă. 

121. Se întrebă, şi cestiunea este controversată, dacă 
pâte să se afecteze imobilul dotal pentru garantarea resti- 
tuirii unei dote ce s'ar fi constituit vre-unui copil al femeii: 
Așa de exemplu: femeea are un .băiat, care se căsătoresce 
şi cărui i se constitue o dotă, constituitorul însă cere ca 
dota care o constitue să fie garantată ; băiatul neavând nici 
0 avere a sa proprie, se într6bă dacă femeea, muma sa, 
p6te să ipoteceze, să consimtă a se lua o inseripţie ipotecară 

“pe imobilul săi dotal pentru asigurarea dotei adusă copi-
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lului săi de către nora sa. Cu tâte dificultățile cari s'au ri: 

* dicat asupra: cestiunei, noi credem că se pâte admite că 

acesta este permis. Alt-fel ar. fi uşor a se ajunge la ace- 
lăși resultat pe căi piezişe şi în chip deghisat. (Guillouard, 
IV, n. 1008. — Contra Aubry et Rau, $ 537, n. 108). 

:199. Ceea-ce. autorii nu permit este ca 'să.se p6tă în- 

strâina imobilul dotal pentru. plata unei -dote deja promise 
mai d'înainte. Dacă ai constituit dotă bani şi ai spus că vei 
plăti acâstă din "prețul imobilului dotal pe care vei voi să! 

vindi,. sai din ipotecarea: imobilului dotal, încă, este permisă 

înstr&inarea. Dacă însă. s'a constituit pur şi: simplu dotă și 

nu s'a spus din ce -are anume să se plătâscă, ac6stă con- 
tiţuire făcută, nu se permite ca mai în urmă să se vîndă, 
sati să se ipoteceze imobilul dotal pentru ca să se execute 

obligaţiunea de plata. dotei promise. 
1983. l)icem că se pote garanta plata unei dote, : sai să 

se promită o dotă ipotecând imobilul. dotal. In practică se 

citză de către unii. autori, casul. în care sub masca de a se - 

căpătui un copil şi ai se da: pentru căpătuire din averea 

dotală, în realitate se înstrăinâză 'pur şi simplu imobilul do- 
tal, afectându-se la plata altor datorii (Guillouard, n. 2002). - 

Bcă ce s'a întîmplat adesea, ori: Pemeea dă imobilul 

copilului săi spre căpătuire, înzestrâză o fată, însă prevede 
“că acest dar să fie cu 6re-care sarcine, și anume obligă pe 
fată ca cu acest imobil:să plătescă vre-una din datoriile fie 
ale ei, constituitorea, fie ale bărbatului. S'ar put dice că aci 
nu este vorba de cât de o căpătuire de. copil și. se. înstrăi- 
n6ză sat se ipotecâză imobilul dotal pentru plata doteă; în 

realitate însă acâstă constituire de. dotă nu este de cât un . 

mijloc de a se ascunde faptul că se înstrăin6ză un imobil 
dotal în scopul plății unei. “datori, fie a femeii, fie a băr- 
batului. 

194, Legiuitorul nostru a făcut o mică modificare de text 
articolului 1555 frances, care: dice: „Pemeea pâte, cu auto- 

risațiunea, bărbatului săi, :sati în cas 'de refuz, cu permisiu: 

nea justiţiei, să dea bunurile sale dotali pentru stabilirea 
copiilor ce i-ar avea dintr'o' căsătorie anteridră; dar. dacă 

nu este autorisată de cât prin justiţie, trebue să reserve fo- 
losința bărbatului săti“. Vrea să dică, după legea francesă,
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ori de câte ori justiţia autorisă,.se face .reserva, folosinţei 

bărbatului; pe când art. 1251 al nostru nu reservă folo- : 

sința de cât numai în. cas când barbatul ar refusa. 
125. O a doua modificare adusă codului Napoleon este cea 

următâre, „In art.. 1556 frances» se dice: „Ea pote asemenea, 
cu autorisațiunea bărbatului săi, să dea, bunurile dotal;, pentru 

stabilirea copiilor lor comuni:.: 
Când este vorba dar în legea feancesă de stabilirea, 

copiilor comuni, este indispensabilă autorisarea bărbatului, 

şi deci femeea nu .pâte să înstrăineze imobilul dotal pentru 

căpătuirea copiilor lor. comuni,. când bărbatul refusă auto- 

risarea şi autorisarea justiţiei. nu pote, să înlocuâscă autori- 
sarea, bărbatului, î în cas.de refuz din partea sa de cât când 
este a se căpătui copiii femeii din căsătoria anteridră. 

La noi autorisarea justiţiei pote să se dea în tâte casurilo. 

"CO. Casurile în cari înstrăinarea nu este permisă 
de cât cu autorisarea justiţiei şi în formele determinate 

Art. 1253. “Imobitul dotal pote - asemanea, consimţind femeea, a se 

însteoina „cu permisiunea, justiţiei şi după formale vindărilor publice: 

"1. Spre: a seâte de la închis6re pe bărbat saă pe femee; 

2. Spre a procura alimente familiei în casurile prevădute prin art. 
185, 187 şi 188 de la titlul despre căsătorie; 

3.: Spre a plăti datoriile femeii sati alo celor - ce ai constituit dota, 

când acele dațorii . ai dată anteriră căsătorii ; 
. 4. Spre -a face, reparaţiuni mari neapărate pentru . conservarea imo- 

bilelor dotale; 
”. 5. In! Ano, când acel imobil se stăpînesco în indivisiune cu i și 

este: recunoscut că nu se pâte împărţi. - 

In cas când licitaţiunea pentru causa aici expresă ar fi provocată de 

o'a treia persână, în puterea art. 728 şi 1388, consimţămîntul femeii i peniru 

înstrăinarea imobilulul dotal nu este neapărat. : 

In tâte casurile, ceea-ce prisosesce din preţul vîndărei peste trebu- 

inţele recunoscute va rămânea dotal și se va . întrebuința Spre ciimpărâre 

de alt imobil, de se: pâte..: : 

Art. 12514, Imobilul dotal: pâte a schimbat. cu consimţămîntul femeii, 

cu: alt imobil, de val6rea .cel puţin de patru. cincimi din val6rea sa, justi- 

ficându-se de, utilitatea schimbului, dobândindu-se autorisațiunea justiţiei, 
şi după o „preţuire prin experți numiţi din olicii de tribunal. 

In acest cas imobilul primit în schimb. va fi dotal ; adaosul în bani, 
ce:s'ar put lua, pe lângă imobilul primit, va f asemenca dotal; şi so va 
întrebuința spre: curapărare de îmobile. de -se.pâte. 

per 
Le,
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126. După cum'vedem în. aceste categorii înstr&inarea 
nu este permisă de cât cu autorisarea justiţiei şi” adaogă 
legea :că „înstrăinarea trebue să „fie facută în formele liei- 
taţiunei publice“. 

Autorisarea justiţiei nu se  pâte. da de cât numai în 

casurile determinate: de art. 1253 şi 1954. 
127. In privinţa . autorisărei “justiției de la început tre- 

bue să stabilim un punct. Ades6 se ridici procese în cari 

se atacă o înstr&inare de imobile dotali, autorisată de jus- 
tiție, sub cuvânt că râu sa dat acâstă autorisare. Ce anume 
are să judice instanţa înaintea căreia se atacă înstrăinarea ? 

In privinţa acâsta trebue a se face distinețiunea următâre : 
Trebue să căuțăm dacă autorisarea: dată'de 'tribunal este 
pentru vre-unul din casurile anume prevădute de lege. Dacă 

nu se găsesce în unul din aceste casuri, atunci se con- 

sideră autorisarea ca .fiind răi dată. Așa; de exemplu, să 
presupunem că sa dat -autorisarea de a, se înstrâina imo- 

bilul dotal nu pentru .reparaţiuni mari neapărate pentru 

* conservarea imobilului dotal, ei pentru reparaţiuni voluptorii 
sati chiar utile, saii pentru construcţiuni noui. Pentru-că 
legea nu prevede de cât înstrăinarea pentru reparaţiuni . 
mari, neapărate pentru conservarea 'imobilului, adică pen- 
tru ceea-ce se numea în dreptul roman „reparațiuni nece- 
sare“, și nu prevede însirăinarea pentru: reparaţiunile atile, 
autorisarea data de justiţie pentru înstrăinare, în vederea 
reparațiunilor utile, este o autorisare dată în afară de casu- 
rile prevădute de lege și deci se pâte' dice că o. asemenea 

înstr&inare este nulă. 

Din contră aprecierea de fapt întrun cas s prevădut de 

lege este cu totul dată tribunalului, care autorișă. Așa, de 

exemplu, se permite înstrăinarea imobilului dotal pentru a. 

se da alimente . familiei, înstrăinare care nu pâte.avea loc 

de cât întru atât cât sociă nu aii altă avere a lor proprie. 

Să “presupunem că tribunalul vine şi spune: „Considerând 
că după arătările şi probele ce ai tacul, socii, se constată 
că ei nu uă altă avere de cât cea dotală pentru a, se între- 

ține, deci acâstă avere trebue înstrăinată pentru ca să'și 
procure alimente, tribunalul permite înstrăinarea“. Dacă s'ar 

dovedi cum că în realitate socii ati avut o altă avere de cât
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cea dotală, cu care. puteail să se întreţină, fie că acâstă avere 
a fost cunoscută tribunalului, fie că nu a fost cunoscută, 

nu:se mai .pâte: reveni asupra aprecierii: de fapt, a împreju- 
rărilor pe curi le relatâză tribunalul și pe cari. se: fondâză 
ca să permită înstr&inarea. : i 

128. Legea nu :vorbesce -de. cât de. înstrăinare. Juris- 

prudenţa, atât în. Franţa cât şi la. noi, precum şi doctrina, 

afară de Colmet de Santerre, (vol..VI, n. 230 bis, XIII), — 
care este de opiniune contrarie — sunt de acord să admită 
nu numai înstrăinarea, dar și ipotecarea. Vom vede că este 

permisă .ipotecarea în tâte 'casurile în cari este permisă și 
înstrăinarea. Acesta este principiul pe care se fundeză: au- 
torii ca, să admită și ipotecarea în casurile anume prevă- 
dute de art, 1253. Colmet de Santerre se : fundâză pe argu- 
mente destul de tari şi între altele anume de împrejurarea 
că suntem în materie excepţională și nu se pote întinde 
acestă excepţiune. După cum am vădut, dacă socii die în 
contractul lor de căsătorie că imobilul dotal pote să fie în- : 
străinat, acâstă clausă nu echivalâză cu ipotecarea. Afară - 
de acesta mai este și data istorică, care vine în favârea 

„acestui sistem şi anume că în dreptul roman ca resultat al 
legii Julia, se permitea înstrăinarea însă nu se permitea 
ipotecarea. Cu tOte că aceste argumente sunt tari, Colmet 

de Sunterre a rămas singur de ucâstă opiniune, t6tă lumea 

fiind de acord să admită ipotecarea. 
Negreşit că adesea în practică se impune acâstă ipo- 

tecare. Ar fi prea grav de exemplu ca, pentru a se da ali- 
mente socilor, să se vîndă un întreg imobil dotal, pe când 
o ipotecă constituită ar înlesni mai uşor situaţiunea grea a 
socilor. pentru un moment şi pâte trecând criza, socii ar 
putea să ajungă mai târditi la o situațiune mai bună. 

129. In t6te casurile în cari se admite înstr&inarea, fe- 
meea, trebue să consimtă la acâstă înstrăinare. Ea nu se 

“pâte face de către bărbat singur, pentru că după cât seim 
femeea este proprietara dotii şi deci atunci când se vinde 
un lucru al ei înainte de tote „ eonsimțămîntul stii este 
necesar. 

130. A. Primul cas în care înstr&inarea, este permisă, 
cu autorisarea justiției şi după formele vîndărei: publice,
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este când e vorba să se scotă de la închisre bărbatul sait 

femeea. 
Se întîmplă că bărbatul sait temeea se găsesc închiși 

pentru-că ati fost condamnaţi la o amendă pe care nu o pot 
plăti și în tot-deauna amenda la care este condamnat cine-va 
în corecțional saii pentru contravenţii se preface în închis6re. 

Dacă bărbatul a fost închis dintr'o asemenea causă, fe- 
meea pâte fârte bine să c&ră a se vinde imobilul dotal, ca 
cu preţul obţinut să 'şi potă seâte bărbatul de la închisdre. 

131. Legea spune: „pentru scuterea din închisăre“ şi deci 
nu se permite înstr&inarea pentru a se preveni o închisdre: 

„Aşa, de exemplu să presupunem că bărbatul a fost con- 
damnat la o amendă și neplătind se dă mandat de arestare. 
Femeea pâte să ipoteceze imobilul ea plătind amenda băr- 
“batului să previe închisârea? i Legea nu dice: „spre a pre- 

„veni“, Ci „spre a se scole de la închiscre“, aşa în cât înstrăina- 

rea în asemenea cas nu este permisă. Alt-fel: s'arputâ forte - 
ușor ameninţa bărbatul cu inchis6rea numai în vedere ca 
să facă pe femee a 'şi ipoteca sait înstrăina imobilul” dotal 

(Troplong, n. 3441. —Aubry et Rau, tex. şi n. 114.—Mareade, 
art. 1538, ]). 

.192. De altă parte este vorba de sodterea din închi- 

sâre a bărbatului sai a femeii, deci nu se pâte ipoteca sait 
înstr&ina imobilul dotal pentru a se seâte din închis6re vre-un 
alt membru din familie, nici chiar un copil ieşit din căsătorie. 

| Suntem în materie de îustră&inare anume special determi- 
pată de lege şi casurile nu se pot întinde. Legea când a 
vorbit de alimente, a avut grija de a dice: „alimentele fumi- 
li, pe când aci nu vorbesce de cât de femee şi de băr- 
bat, aşa în cât când ar fi vorba de tată,:de mamă, de fraţi 
şi chiar. de copiil, înstrăinarea nu este -permisă. . 

133. B. Al doilea cas în care se admite înstrăinarea imo- 
bilului dotal este pentru a se procura -alimente familiei în 
ceasurile prevădute prin art. 185, 184 și 838 de latitlul des- 
pre căsătorie. 

Scim că există pentru socă Obligaţiunea de a da ali- 
mente unor membri din familie, cum sunt rudele în linie 

directă, fie descendenţi, fie ascendenți; asemenea Și aliaţii 
în linie directă.
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In tâte: ceasurile în cari există obligaţiune” pentru soci 
a ga alimente familiei, “imobilul dotal se pâte înstrăina. 

1 *1841.Nu pâte să fie înstrăinat. imobilul dotal pentru a 
se 'dă alimente constituitorului  dotei. E 

„După cât scim între cașurile 'anume determinate, în 
cari se “pâte revoca o donăţiune, peritru ingratitudine (art. 

831, n. 3) este Și "acela că ! donatarul refusă alimente” dona- 
torului. Nu se pâte admite înstr&inarea pentru a se da ali- 
mente 'constituitorului dotei, corisiderânău-l ca un “ donator, 

pentru mai multe cuvinte. Pentru-că. măi întâiti articolul 

nostru 1253 n. 2?'ni prevede! înstrăinarea de cât atunci când 

ar fi vorba să se dea, alimente familiei; apoi aci nu este 

“t6mă de vre-o cerere în revocare pentru îngratitudine, fiind, 
după cum Spune art. 835, donaţiunile făcute în favârea că- 

sătoriei nu sunt revocabile pentru! ivgratitudine. De şi in: 

i grat sociul 'donatar, dacă s'ar admite revocarea, donaţiunei, 

ar fi să sufere“inâireet nu numai el, dar și sociul cel-l- alt 
şi copii în vederea cărora, s'a făcut acâstă donaţiune. 

1935. Ce se înțelege. prin alimente? Se înțelege ori-ce 
este necesar pentru întreţinerea cui-va. In alimente se c0- 

prind hrana, cele-l-alte obisete necesare, precum ar fi lemne, 

luminatul, îmbrăcămintea, ete.; se coprinde încă și locuință» 
'servitor, ete., ba chiar practica, francesă admite şi Juerurile: 

mobile indispensabile unei case. In alimente intră ccea-ce 

este necesar pentru 'căutărea sănătăţii socilor și copiilor. 
Mai departe în cuvântul de alimente intră şi educaţiunea 
copiilor.  Acâstă a fost primită cu 6re-care greutate la în- 
ceput, pentru că'se qicea cum că educațiunea nu este un 

aliment proprii dis. Cu tâte acestea s'a admis. ideia că se 
pâte înstră&ina sati ipoteca imobilul dotal pentru edueaţiunea. 

copiilor (Aubry et Rau, $ 537 not. 115). | 

136. Se refusă înstrăinarea pentru a se da alimente 

copiilor femeii dintr'o căsătorie anteri6ră. Articolul spune: 

„spre a se procura alimente" familiei“, adică familiei comune 

socilor și se citâză art.. 185, 187 şi 188. Cu drept cuvânt 
dar se refusă înstrăinarea, „pentru a se da alimente unui 

copil al femeii, dintr'o căsătorie, anteridră (Aubry et Rau, 
$ 537, not. 118). 

137. Cu mai mult cuvânt se va refusa înstrăinarea
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pentru a se da alimente unui copil adoptat, sai . copilului 
natural al femeii. 

138. C. n al treilea rînd se admite înstrăinarea imobi- 
lului dotal pentru a se plăti datoriile femeii, sai âle acelui 

care a constituit dota, când acele datorii ali dată anteriGră 
căsătoriei. 

Femeea, constituindu' şi dotă, nu pâte “să susiiagă din. 
patrimoniul săi o. porţiune de la urmărirea creditorilor ei, 

cari ai drept siguranţă întreg patrimoniul ei. Când femeea 
'ŞI constitue singură dotă un' imobil, acel imobil rămâne . 

proprietatea femeii şi ea nu p6te ridica creditorilor dreptul 
de a urmări acel imobil. De aceea femeea,. pentru a evita 

o urmărire din partea creditorilor, p6ie să se hotărască a 
vinde imobilul dotal pentru a se plăti creditorii ei personali.. 

139. Legea, mal dice că: ' imobilul dotal se pâte înstră-. 
ina pentru a se plăti datoriile constituitorului zestrei. 

Ore în totdeauna femeea va fi ținută la datoriile cari 
le-ar avea constituitorul zestrei ? Ce este femeea, care pri- 

mesce dota? Ea nu capătă imobilul. dotal decât cu titlul | 

particular și acel care dobândesce ceva cu titlu particular 
nu este ţinut la. datoriile chirografari ale aceluia care i-a 
transmis imobilul. Aşa fiind, când femeea va, put fi ținută 
la datoriile constituitoruliui ? 

“Depărtăm mai întâi aplicaţiunea acţiunii pauliane. 
Neapărat că dacă sar încerca creditorii să dovedâscă că 
constituirea. de dotă Sa făcut în frauda. drepturilor lor, el 

pot să atace aetul constitutiv de zestre, în afară de cestiu- 
nea dacă constituirea dotil este față cu femeea un act cu. 
titlu oneros sati cu titlu gratuit. 

Acţiunea pauliană însa nu întră în aplicaţiunea n. 8al 
articolului nostru, care presupune că constituirea” de, dotă' 
este respectată de creditorii constituitorului. 

"140. Femeea, va fi ţinută la, datoriile constituitorului 

atunci când imobilul constituit dotă ar fi fost afectat, la plata 
vre-unei datorii a constituitorului. Așa, dacă presupunem că 

constituitorul ipotecase imobilul pe. care l'a constituit dotă, 
față .cu creditorul ipotecar constituirea acâsta nu are nici: 
un efect, în acest sens că nu se ridică dreptul. oreditorului 
„de a urmări imobilul. 

68155 T
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Neapărat că dacă constituitorul nu ar fi făcut nic o 
reservă şi dacă din causa urmărirei făcute de. către „credi- 
tor a imobilului constituit  dotă, care se găsesce ipotecat, 
femeea a fost nevoită să plătâscă creanţa, ea are Tecurs 
contra constituitorului dotei pentru suma pe care a plătit-o. 

141. Se mai pâte întîmpla. ca femeea să fie ţinută la 
datoriile . eonstituitorului când constituirea dotii s'a făcut cu 

„titlu universal. 
„ Acel care dobândesce o. avere cu titlu universal ur-: 

m6ză să fie ţinut la, t6te. datoriile „găsite în patrimoniul 
transmis. , 

Dacă femeii i s'a constituit patrimoniul întreg al cui-va, 
ea va fi ţinută la tâte datoriile constituitorului; 6ră dacă i 
s'a constituit dotă numai o porţiune din acel patrimoniti, ea 
va fi ţinută să contribue la datoriile constituitorului în pro- 
porțiune cu partea ce i s'a dat. 

142. Adesea femeea va fi ținută să plătâseă datoriile 
cari nu existaii în momentul când s'a constiiuit dota. Aşa, 
să presupunem. că s'a constituit dotă bunurile presente și 
viitOre şi că în timpul căsătoriei femeia primesce o succe- 
siune. Cine primesce succesiune, primesce nu numai activul, 
dar şi pasivul. În succesiunea care s'a deschis femeii. se gă- 
sese imobile, cari sunt dotali, pentru-că femeia şi-a consti- 
tuit dotă bunurile viit6re. In. acest cas, dacă moştenirea. are 
datorii, femeia va, fi ţinută să plătâscă aceste datorii cu ave- 
rea sa dotală pe care o primesce acum. Imobilele dotali că- 
pătate de femee prin moştenire,. sunt căpătate cu sarcinele 
moștenirei și femeia este datâre să răspundă cu aceste imo- 
bile de datoriile pe care le moştenesce, chiar dacă aceste 
datorii sunt contractate de către acel care a murit în urma, 
căsătoriei, | 

143. Comparând textul frances cu al nostru, vedem că 
în legea francesă se dice: „ati. dată, certa anteri6ră contrac- 
tului “do „căsătorie“. .Nu trebue scăpată din „vedere acâstă 
deosebire care în aparenţă este mică, dar care în realitate 
ne duce Ja resultate deosebite. | 

Legea francesă pretinde că femeia să nu pâtă înstrăina 
imobilul dotal de cât pentru plata acelor datorii, fie ale ei, 
fie ale constituitorului, cari ai dată certă. anteri6ră contrac-
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tului de căsătorie; cu alte cuvinte, când datoria este consti 
tuită printr'un act autentic, saii prin un act care a dobândit; 
o dată certă prin unul din modurile prin cari un: act pste' 
dobândi o dată certă. ii 

Redactorul rumân a şters cuvintele acestea „dată certă“: 
şi 'a pus numai dată anteridră căsătoriei. Pentru ce? Ore putem 
presupune că legiuitorul şi-a dis: interesul de â, se sci dacă: 

un act are dată certă saiinu se presintă numaifaţă cu terţele: 
pers6ne, cari .nu ai figurat în act, 6ră nu față cu părţile 
contrâăctante. Aşa fiind, femeia, care şi-a constituit dotă, dacă 
are contractată o datorie anteridră căsătoriei nu pâte: să: 
atace actul, sai mai bine faţă de dînsa nu există nici un: 
intereş, dacă actul are dată certă saii nu, pentru-că ea a fi- 

gurat ca parte în acel act. Se pâte qice că legiuitorul rumân 
a aplicat acâstă regulă aci, ştergând cuvântul dată certă. 

Rămâne întrgă cestiunea dacă femeia pâte să atace 
data sub cuvânt că nu este sinceră, cestiunea care se pune 
şi pentru postdatarea obligaţiunei unui minor, sait antida- 
tarea actului făcut de un interdis, saii de cel pus sub con- 
siliul judiciar şi pe care am tratat'o în titlul Despre contracte 
sai convențiuni, n.: 769. - 

P6te că era mai bine, pentru . a' se evita asemenea lu- 

ceruri, să se fi lăsat ceea-ce cerea codul Napoleon, adică 

dată certă. Cu atât mai mult că dacă femeia nu contestă acâstă 

dată, tribunalul nu pâte să refuse autorisarea de: a înstrăina 
şi atunci tote garanţiile ce înconj6ră imobilul dotal se des- 
ființeză, femeia neavând de cât să facă o datorie, să dea ac- 
tului o dată anterioră căsătoriei, pentru ca să determine pe 

tribunal a autorisa înstr&inarea imobilului dotal. Ast-fel ina- 
lienabilitatea imobilului devine o ficţiune, o ilusiune: 

144. Cu tâte că legiuitorul a șters cuvintele „dată certă“, 
din legea francesă, când este vorba de datoriile: constituito- 
rului, ele trebuesc să aibă dată certă, pentru- -că - femeia, este 

terță pers6nă şi ca atare ea nu va fi ținută de cât-la acele 
datorii ale constituitorului cari aii dată certă: 

145. A doua deosebire de redacţiune între cele două 
texte este că legea francesă cere ca 'datoria 'contractată - 
de femee, sai de' constituitor, să aibă dată certă anteridră 

contractului de căsătorie ; pe când redactorul rumân: sterge cu-
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vântul contract şi lasă numai cuvântul:-căsătorie. Făcutu-s'a 
acâstă ştergere cu scop? Gânditu-s'a redactorul rumân. la 
consecința acestei modificări ?- După legea, francesă: o dâtorie 
contractată de femee în. intervalul, cars ' separă ':contractul 
bănesc de. căsătorie de celebrarea, căsătoriei, nu autorisă ur- 
mărirea, averii 'dotali imobiliare; pe: când la noi femeia: va 
fi ţinută cu. imobilul dotal „poniru, o datorie contractata în 
acest interval. i 

Legiuitorul rumân pâte- s'a “gândit la aceea că nu are 
nici un efect contractul binesc de căsătorie înainte de. cele: 
brarea căsătoriei. Aşa este, însă să nu uităm că schimbările 
aduse la contractul bănesc. de căsătorie. să fie învestite cu 
aceleaşi forme ca, şi contractul bănesc de căsatorie. 

““Femeea ar 'put6 într'un mod indirect să modifice întru 
cât-va contractul bănese, prin aceea că ea contractâză da- 

torii în intervalul care separă legalizarea contractului bănese 
de căsătorie de solemnitatea căsătoriei şi cu modul acesta 
afecteză averea dotală la aceste datorii. a 

146. Datoria este anteri6ră. căsătoriei chiar dacă exigi: 
bilitatea ei nu are loc de cât după celebrarea căsătoriei. 

147. Aceeaşi soluţiune, când. datoria este condiţională 
Şi pendente conditione - femeea, se mărită și în urmă condiţiu- 

"nea se împlinesce.. Prin efectul retroactiv al condiţiunei, da- 
toria se consideră existentă nu din momentul împlinirei 

condiţiunel, ci din momentul în care a fost contractată. - 
„148. Nu tot aceeaşi „va. fi soluţiunea. pentru datoriile 

Sai obligaţiunile contractate :de femee, cari ar fi anulabile 
din partea ei şi cari în timpul căsătoriei s'aii ratificat de 
dînsa. Așa, femeea a contractat o datorie fiind încă minoră, 
sai o datorie -dând un consimțămint viciat, prin violenţă, 
er6re sati dol; în asemenea casuri dînsa are acţiune în nu- 
litate relativă. Necontestat că femeea devenită majoră, sati. 
după ce a încetat viciul consimţămîntului, pâte ratifica, acâstă 
obligaţiune şi ratificarea se consideră făcută din momentul 
în care s'a contractat. Dacă este vorba de o ratificare făcută 
de femee în timpul căsătoriei, o asemenea ratificare, de şi 
valabilă obligaţiunea, contractată de dînsa, totuși obligațiunea 
nu se consideră ca fiind contractata înainte de căsătorie, 

pentru-că prin ratificare femeea nu pâte să facă alienabil1 un
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smnobil care a. devenit dota; în intervalul de. când, sa con- 

tractat până când. s'a făcut ratificarea. ....-: îi 

149: “Necesitatea impusă: de lege de a':cere -antorisatea 

justiţiei pentru înstrăinarea imobilului” 'dotal, în'scop de a 

“se plăti datorii anteridre căsătoriei, nu ' împedică: pe: erâdi- 

tori de a urmări imobilul dotal, fără să mai câră acâstă au-: 

torisare. Constituirea dotei nu .a putut ridica. acestor credi- 

tori dreptul de a urmări imobilul dotal. 

Aplicarea aliniatului' nostru are loc dar numai: cână 

femeea de bună voe ar voi să plătescă datoriile anteridre 

căsătoril. SE it 

„150. Fiind vorba, 'de plata datoriilor î omeii, anteridre 

căsătorii, bărbatul pote — ori că justiția: autorisă înstrăi- 

"narea imobilului dotal, ori că; creditorii urmăresc acest 

“imobil — să pretindă ca dreptul săit de folosinţă legală să 

fie respectat, așa că înstrăinarea sait urmărirea nu se face 

de cât asupra nudei proprietăți. 
151. Creditorii femeii anteriori. căsăt orii pot urmări 

imobilul dotal.. Am vădut ca de 6re ce temeea în timpul 

“căsătorii nu pâte înstr&ina:imobilul dotal indirect prin con- 

tractare de datorii, creditorii femeii din timpul căsătorii nu pot 

urmări imobilul dotal. Se înţelege că creditorii posteriori des- 

facerii căsătorii aii dreptul de a urmări imobilul, care în mo- 

mentul desfacerei a încetatde a fi dotal. Aşa că se face. deosebire 

între diferitele categorii de creditorii, Creditorii în timpul că- 

sătorii nu pot să participe la distribuirea preţului provenit 

din vînqarea, imobilului dotal. Ei nu pot ataca nici veniturile 

dotali, chiar venite după desfacerea, căsătorii, afară numai . | 

"dacă obligaţiunea este contractată de femee după o „separa- | 

ţiune de patrimonii, când: se crede că împrumutul ei a 

format un act de -administraţiune. Ei pot însă urmări por- 

țiunea. din venitul dotal pe care femeea şi-a reservat-o prin 

contractul de căsătorie pentru trebuințele” ei persoanali 

Tote aceste soluţiuni nu se pot contesta. - 

“152. Mai mult. Dacă presupunem că după desfacerea 

casătoriă, fie creditorii anteriori căsătorii, fie creditorii cari 

ai:venit în urma; desfacerii căsătorii, ai urmărit imobilul 

dotal și plătindu-se dînşii a mai rămas o parte din prețul
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resultat la adjudecaţiune, -creditorii contractanți în timpul 
căsătorii nu pot discuta acest rest. 

:153. D. Al patrulea cas de înstreinare este pentru. facere 
de-reparaţiuni mari şi neapărate. Legea dice că reparațiunile 

„pot să dea loc la autorisarea de înstrăinare. Nu putem admite 
înstrăinarea - -dacă este constituit dotă un singur imobil pen- 
„tru că reparaţiunile nu ar servi la nimic, de 6rece imobilul se 

înstrăinâză. Trebue dar să găsim aplicarea legii în alte casuri. 
Mai întâiu avem. cazul când. sunt mai multe imobile. 

„Femeea pâte să înstrăineze unul din aceste imobile, ca cu 
preţul obţinut să-și repare pe celalt. Legea ȘI oăsesce încă 
„aplicare, când de exemplu presupune o. casă dotală, care 
are o întindere de:loc. mare și femeea vine să câră justiției 
ca să. vindă -o porţiune de teren, spre a put repara casa. 
Erăşi și are-aplicare legea când ar fi vorba de ipotecă: 

fomeca p6te să ipoteceze singurul imobil dotal pe care-l are 
pentru ca cu suma de bani obținută din. acâstă ipotecă, să 
“p6tă face reparaţiuni. 

-154. Instrăinarea nu pâte să fe permisă de cât dacă ar 
fi vorba de reparaţiuni mari. Reparaţiunile mici, fie locative, 
fie de întreţinere, cad. în sarcina bărbatului ca unul ce are 
folosinţa legală. 

155. Să vorbesce de reparațiunr pentru « conservarea 
imobilului dotal, adică este vorba de. reparaţiunile necesarii 
adică numai de acelea a căror lipsă ar avâ de efect a des- 
ființa îmobilu! dotal..Dacă ar fi vorba de reparaţiuni volup- 
torii, de înfrumusețare, înstr&inarea nu este permisă. Dacă 

ar fi vorba chiar de lucrări utile, adică construcțiuni noui 
cari ar produce un folos, justiţia nu pote autorisa înstrăinarea 
pentru că legea nu.permite înstrăinarea de cât pentru repa- 

raţiuni „mari şi de conservare a imobilului dotal. 
9E. In al. cincilea rînd înstrăinarea este permisă - în 

Cosul. când femeea are un imobil dotal pe care-l stăpînesce 
în indivisiune cu alții şi se recunâsce că nu.se pâţe împărţi 

în natură. Femeea se pote adresa la justiţie să-i arate că 
are un imobil dotal, ce se găsesc în indivisiune cu alți și să 
c&ră vinderea lui. Tribunalul. ordonă o expertisă şi. cousta- 
“tând că.acest imobil nu se pâte împărți în natură ordonă 
vinderea lui prin licitațiune.
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"157. Se p6te întîmpla câte odată ca starea de indivisiune 
să fie chiar -cu bărbatul. Aşa se constitue dotă o parte 
dintr'un imobil, mai târzii bărbatul cumpără partea cca-l-altă, 
sai se p6te că amândoi socii să moştenâscă imobilul presu- 
punând că s'a constituit dotă bunurile viitore. 
„2156. Pentru-eă nimeni nu este ţinut să stea în indivi- 
siune şi prin urmare ori-ce coproprietar pâte cere împărţirea, 
aliniatul nostru nu pâte să-şi săsâscă aplicarea atunci când 
cererea de eşire din indivisiune a fost tăcută: de cel-l-alt 
“coproprietar Justiţia nu ar putâ refusa autorisarea, neputând. 
împedica împărţirea. Aplicarea, aliniatului nostru o găsim 
când însăşi femeea, cere eșirea din indivisiune. Mai găsim 
“aplicarea, aliniatului nostru, când cererea de indivisiune este 

făcută de cel de-al treilea coproprietar şi femeea primesce 

de bună voe să 6să din indivisiune; sati când toţi copro- 
prietarii recunosc că acest imobil nu'se pâte. împărţi și să 
cer justiţiei autorisarea ca să-l vîndă. 

159. F. A7 şeaseleu şi ultimul cus în care imobilul dotal : 

pâte fi înstrăinat cu autorisarea justiţiei este acel prevăqut 

de art. 1254 şi anume schimbul. Legea permite ca imobilul 
dotal să fie schimbat cu un alt imobil şi pentru acesta, se 
cere mai multe condițiuni. 

Mai întâi: Consimţămîntul femeii. Femeea coste şi r&- 
mâne proprietară a dotei chiar în timpul căsătorii cu, tâte 
drepturile însemnate ce le are bărbatul, deci ca fiind pro- 

prietară, trebue să consimtă la schimbarea ce se face,. pre- 
cum, după cum am dis, trebue să consimtă la, tâte înstrăi- 
“nările permise. Se pâte forte bine întîmpla ca prin con- 
tractul de căsătorie femeea să renunţe la acest drept de a 

consimţi la schimb și să lase totul la facultatea bărbatului; 
în. asemenea . cas bărbatul singur va fi care va consimţi 

la schimb. 
"A, doua coudițiune cerută pentru ca schimbarea, să fie 

valabilă este să fie dată autorisarea justiţiei și acâstă auto- 
risare în al treilea vind nu se pâte da de cât după o prea- 

abilă preţuire și întru atât întru cât justiţia va constata, 

utilitatea schimbului. Așa, socil se găsesc, având un imobil, 

într'o localitate depărtată și în urmă găsose un alt imobil 

_ în oraşul în care ci "și ati domiciliul, în asemenea cas că
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vor căuta să schimbe imobilul -din ; localitatea depărtată, cu... 
acela, din” Orașul, în care 'locuesc. Utilitatea. este. lăsată cu. 
total la: apreciarea, tribunalului chemat, a face schimbul. | 

| „Scopul! expertisei este. a se constata. val6rea. ambelor. 

este a patra condiiune cerută pentru ca schimbul. să pâtă fi 
valabil, ca imobilul ce. se pune, în locul celui: dotal- „Să. aibă. 
o val6re egal sati aprâpe egală, cu aceea a imobilului, dotal. 
In adevăr legea prevede casul în care pâte: să fie o deose- 
bire între cele două imobile, pentru- -că. este. grei, ca.per- 
feet: cele ' două imobile să aibă aceeași, val6re. Nu .se .. 
pâte schimba imobilul, dotal. “contra unul alt imobil. decât, . 
dacă acest din urmă care se: “pune în locul celui dotal este . 
de o val6re mal mică cel mult.cu 0 cincime, Altfel în. rea-. 
litate nu mai ar fi un schimb ci o vîngare sub forma unui 
schimb, 

160. Legiuitorul nu prevede casul contrarii, când îmo- 
bilul cu care se schimbă cel dotal este deo val6re mal 
mare. Legiuitorul nu s'a gândit la, acest, cas, pentru-că a- 
tunci imobilul dotal nu perde nimic din val6rea sa, imobilul 
cu care se schimbă cel dotal acoperă cu totul val6rea aces- 
tuia. Vom vedâ însă, când vom vorbi de prefacerea dotei 
în timpul căsătorii, dacă imobilul înlocuit, fiind de o: val6re 
mai mare de cât cel dotal, pâte fi considerat ca dotal în în- 
tregimea lui? | 

Incă de acum trebue să fim atenți asupra anul pericol 
care s'ar put6 presenta în fapt, că fiind vorba de un imobil 
de -o val6re mal mare de cât aceea a imobilului dotal, nea- 

părat va trebui să se plătâscă o sultă. -Nici o dificultate î în. 
„ceasul în care sulta, saii diferenţa. care se dă în bani, va fi 
plătită, fie de femee cu banii săi parafernali, sait chiar cu - 
alţi bani dotali, fie de bărbat însăși, care la lichidarea, şi la 
restituirea dotei, va cere ceea-ce a plătit pentru femee. Dar 
se mai pote întîmpla ca acâstă sulta să nu se plătâscă, să | 
rămână imobilul îndatorat.- Aci este -pericolul, fiind-că ne- 
plătindu-se sulta, ereditorul care se bucuri de. tâte privi- 
Jegiile unui adevărat vîndător, pâte cere urmărirea imobilu- 
lui întreg pentru plata acestei sulte şi dacă bărbatul a ne- 
glijat şi nu a plătit nioi dobânda şi dacă acâstă dobândă s'a
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adăugat 1ă, capital; ast-fel în "cât e sia, iigreuiat. Gu. totul acest 
imobil devenit; dotal, femeea va fi! ameninţată într'o, qi să'şi 
vadă perdut cu totul imobilul săi! dotal, prin o urmărire ce 
ar' face ereditorul! cu: dreptul de: sultă. „De aceea. s'ar put 
discuta cestiunea; dacă - făcându-se. un asemenea schimb se 

pote permite 'ca imobilul care s'a “primit în Jocul celui dotal 
să rămână afectat; la plata acestei sulte,, în acest, sens: că 

oreditoruil: să p6âtă urmări imobilul pentru ca să se plătâscă. | 

- Dacă s'ar primi acest sistem, atuncă neapărat că .tri- . 
bunalul va- av grije, când primesce o asemenea, schimbare, 

să. observe de apr6pe ca nu cum-va sulta, acâstă,. diferență 

de :val6re, pe care femee este datâre să o plătâscă, să nu . 
fie prea mare, ast-fel în cât în urmă să nu se mai p6tă plăti 
nici de către barbat, nici de' către femee de cât printr'o. ur- 
mărire ce ar face creditorul. In asemenea cas tribunalul ar 
trebui să refuse și în orl-ce cas ar fi prudent din . partea, 
tribunalului ca, oră de câte ori ar fi vorba de o asemenea 

sultă, să ia măsuri, să oblige pe bărbat de exemplu ca din . 
venitul imobilului, care se Schimbă cu cel.dotal, să: se. dea, . 
la o parte în fie-care an 0 sumă .6Gre-care care: să serve la 
plata acestei sulte, pentru ca cu modul acesta femeea să nu 
fie expusă a se - vedea expropiată din imobilul săi... T6tă 
acestă dificulte ar dispare, dacă s'ar admite sistemul pe care 

] credem în conformitate şi cu intențiunea legiuitorului şi 
cu însuși textul art. 1254, că schimbul „nu pâte fi admis 
dacă imobilul, care înlocuesce pe cel dotal, va fi de o va- 
l6re mai mare, așa câ el să rămâe afectat la „plata sultei, 
Numai ast-fel ne explicăm pentru ce art. 1254 prevede sin-. 

gurul cas când imobilul acestateste mai mic de cât cel care 
fusese de la început constituit dotă. i 

Art, 1255. Dacă afară de casurile excepţionali mai sus arătate, fo- 
meea saii amândoul socit împreună înstrăinâză imobilul dotal, femeea sai 
"moştenitorii săi pâte face a 86 revoca înstrăinarea, în curs de 10 ani după 
desfacerea casătorii, : 

Femeea va avea același drept în curs de 10 ani după separațiunea 
patrimoniilor, Bărbatul va putea şi el însuşi să facă a se revoca alienaţiu- 
nea în timpul căsătorii, rămâină „cu t6te acestea supus în daune interese 
către cumpărător, dacă nu va îi declarat în: contract că imobilul vindat 
este dotal.
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161. Instrăinarea unui imobil dotal făcută : afară de ca- 
“surile şi de condiţiunile cerute de lege, dă loc la o acţiune 
:în nulitate și pentru-că:acâstă nulitate nu este creată de cât 
“în interesul femeii: şi al familiei, ea este numai relativă. Per- 
-s6na care a cumpărat imobilul dotal nu pâte să: atace în 
“nulitate cumpărarea făcută în afară de casurile ȘI norespee- 

tindu-se condiţiunile cerute de lege... 
„ Cea d'întâiii pers6nă în drept să câră nulitatea este 

fomeca.. Cu tâte acestea, femeea în timpul căsătorii şi întru 

„cât nu intervine o separaţiune de patrimonii, nu are acţiune 
dotală, ea nu-pâte să fie de câs representată prin bărbatul 
său înaintea justiției. și de aceea ea nu pâte să intenteze ac- 
ţiune în : nulitate de cât atunci când se -desface căsătoria, 
sai când -intervine o separaţiune de patrimonii. - 

183. Femeea are acţiune, fie: că o exercită dînsa, fie că 

'o exercită bărbatul ca representantul legal al dotei înaintea 
justiţiei, chiar dacă s'a urmărit averea dotală de către cre- 
'ditorii femeii pentru datorii pe cari ea le-a făcut în - timpul 
căsătorii. Se pâte ataca chiar adjudecaţiunea ce a:avut loc 
prin urmărirea silită făcută de acești creditori. . | 

164. Eredii femeii ati asemenea dreptul ca să atace în- . 

str&inarea făcută, fie de bărbat, fie însăşi de femee în tim- 
pul căsătorii, a imobilului dotal în casurile în cari înstrăi- 

narea nu era .permisă.: : 

165. Se ridică ' controversa dacă oreditorii ferneii, cre- 
ditori chirografari, anteriori căsătorii, pot cere înstrăinarea 

imobilului dotal?: I)icem - creditorii anteriori căsătorii pen- 
“tru-că creditorii din timpul căsătorii nu ai drept să urmă- 
'râscă averea dotală și prin urmare ei nu pot intenta nici 
acțiunea în nulitate aunei înstrăinări de imobilul dotal. Sunt 
autori cari die: nu pot; aceşti creditori să atace înstrăinarea 
pentru-că este o acţiune care e personală femeii. Se pote 

ca exercitarea unei asemenea acţiuni să facă a se turbura 

bunele. relaţiuni ce trebue să domnâscă între soci.: Se pâte 
forte . bine ca femeea să nu voâscă a intenta o acţiune în 
nulitate a vînqării: tocmai pântru-că scie că 'o asemenea 

acţiune 'se resfrînge asupra bărbatului, care va [i dator daune 
interese. către acel care a dobândit imobilul şi să reserve 
dreptul ca după desfacerea căsătorii să ia o determinare.
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(Marecadă, art: 15C0, V — Aubry et Rau, $ 537 tex. și n. 25 
Şi 26), : 

Un alt sistem. dice că aci esto numai o. cestiune bă- 

-n6scă şi că prin urmare creditorii. femeii sunt în drept să 

atace înstr&inarea făcută de bărbat a imobilului dotal. (Col 
met de Santerre, n. 282 bis, V Și VI Guillouard, n. 1888 
şi -1889; 

166. Legea mal: dă dreptul de acere: - nulitatea înstrăi- 
nării imobilului dotal şi bărbatului, chiar dacă el însuși a 
înstrăinat. Pentru-că bărbatul este representantul averii do-. 
tale în timpul căsătorii, în realitate nu intentâză el acţiunea 
ci femeea. De aceea, după desfacerea căsătorii, bărbatul nu 

“mai p6te intenta o asemenea acţiune. Şi tot ast-fel şi după 
sepâraţiunea de patrimoniă, fiind-că prin. separațiunea de 
patrimonii administraţiunea bărbatului înceteză. Negreşit, că 
asupra acţiunei intentată: de bărbat cumpărătorul va. Put6 

“să invâce tâte drepturile pe cari le are contra lui, ca unul 

de i-a înstrăinat un imobil ce nu” aparţinea. Cu tte acestea 
cel ce a dobândit imobilul nu pâte opune la acţiunea. băr- 
batului regula: Quem de evictione tenet actio eundem: vrepellit ex- 

ceptio, pentru-că 'dînsul, încă odată; nu în numele lui exer- 

cită acţiunea, ci în numele femeii. - . - ai 
* 167. Moştenitorii bărbatului nu pot să intenteze acţiu- 

nea în nulitate pentru-că după desfacerea căsătoriei, femeea 

singură represintă în justiție fosta avere dotală.' 
Moștenitorii bărbatului nu pot intenta o asemenea ac- 

țiune,: chiar dacă ei ar fi: şi moştenitori al femeii, pentru-că 
lor li s'ar put opune principinl : Que de evictione tenet actio, 

“ete. Ca moştenitori al femeii ei ai acţiunea în nulitate pe 

care le-a transmis-o femeea, însă ca moştenitori ai bărba- 
tului ei-aii moştenit obligaţiunea de a garanta evicţiunea, 
vîndărei. Pe de o parte aii acțiune, iar pe de altu lise pâte 

opune de către cumpărători excepţiunea de garanţie. . : - 
"168. Nulitatea fiind relativă este în același timp o nuli- 

tate care pote să se acopere, fie în mod expreș fi6 întrun 
mod tacit; însă ratilicarea-nu pâte să 'fie valabilă, pe cât 
iialienabilitatea dotei continuă. In 'timpul căsătorii nu: pote 

să se înstr&ineze - imobilul - dotal, de' aceea în timpul căsă-
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torii femeea, nu-pâte 'să ratifice.. Ratificarea, deci nu: pâte 34 
intervie de cât după desfacerea căsătorii. . :: . =. 

» ":.469. După desfacerea: căsătorii femeea va av6 alegerea 
sati să intente acțiunea în nulitate a vîndărei imobilului 
dotal contra detentorului, sai să intente acţiune în contra: 
bărbatului, cerând: de 'la dînsul restituțiunea prețului şi alte 
daune interese. Deci dar, femeea, dacă vede că acţiunea în 
revendicare nu i-ar fi: favorabilă; pentru-că pâte preţul cu 
care a fost vîndut imobilul dotal a fost urcat, sâii că. imo- 
bilul dotal, fie în mâna bărbatului, fie în:mâna cumpărăto- 
Tului s'a. deteriorat, ea pâte să câră de la bărbat săi plă- 
tâscă prețul.pe care Va obținut din vîndarea acâsta. - 

170. Autorii, în vederea, eventualităţii că femeea ar put: 
la desfacerea căsătorii, în loc dea cere nulitatea înstreinării 

_ imobilului dotal, să prefere a cere restituirea preţului de la 
“bărbat cu daune interese, în vederea. acestor: eventualităţi, 

| dicem, autorii dai voe femeii ca chiar în- timpul căsătorii 
să ia măsuri de asigurare a acestei creanţe de preţ, pe care 
ar av6-o ea contra bărbatului. Deci dar, femeea va put6, 
chiar în timpul. căsătorii să se adreseze la :presidentul tri- 
-bunalului ca să o autorise să ia o -inseripţiune . ipotecară. 
asupra vre-unui imobil al bărbatului săă,. pentru ca să ȘI 
asigure restituirea preţului obținut de. către bărbat din vîn- 
darea imobilului dotal; O asemenâ cerere făcută de femee, 
de a lua inseripțiune ipotecară nu i. ridică dreptul ca la 
“desfacerea căsătorii, sait când ar avea separaţiune de patri-. 
monii, să. intenteze acţiune în nulitate. Nu se pâte dice că: 
prin faptul luării inscripțiunii a avut loc o “ratificare, pen-. 
tru-că o asemenea ratificare nu pâte face femeea în timpul 
căsătorii. (Guillouard, IV, 1894). oo cc: 

„171. De altmintrelea înstrăinarea, este nulă şi trebue să 
'admitem t6te consecinţele unei asemenea nulități. Legea fie' 
în interesul femeii, fie în interesul familiei, a voit ca imo- 
bilul dotal să nu se pâtă înstrăina, deci dar femeea când a 
consimţit la o asemenea, înstrăinare pe care are dreptul s'o 
atace, nu pâte să fie ținută la daune interese. Dacă din 
vre-o împrejurare Gre-care cumpărătorul ar justifica din 
partea, femeii vre-un delict, vre-o manoperă fraudul6să,. tin- 
QÂnd a-l induce în erdre, cu scop de a-l face să cumpere,



DESPRE CONTRACTUL, DE CĂSĂTORIE „109 

atunci va putâ fi ţinută, pentru-că: este ţinută pentru delic- 
tele sale — și am vădut că jurisprudenţa ca şi. doctrina ad- 
mit că imobilul.dotal pâte să fie :discutat: pentru executarea 
obligaţiunilor ce ar:resulta dintr'un - delict. sati; quasi-delict 
comis de către femee.:In-afară: de.acâsta:: femeea nu: este 
ținută la daune interese şi. deci nu va;fi ținută să : restitue 
preţul: imobilului, chiar: dacă acel: caro.a cumpărat . acest 
imobil va justifica că în realitate . acest. preţ:nu l-a: primit 
bărbatul ci femeea; bine-înţeles'că: terţiul! detentor. care a 
cumpărat şi. contra căreia se intentă 'acţiunea, în nulitate va 
put6 cere. preţul, ori. de 'câte. ori. va justifica; că acest. preţ 
a profitat femeii, deci: va put6.să.ccră preţul până la con- 
curența profitului ce a tras femeea, din acâstă vînqare, fără 
însă să p6tă. discuta, şi urmări:imobilul dotal pentru acâstă - 
restituire. se 
„.:.172.. Pentru-că legiuitorul apără pe. femee de ori-ce pie-. 
dică s'ar. opune din partea celui de-al treilea la acţiunea, în' 
nulitate, femeea nu răspunde nici chiar cu averea sa.para- 
fernală de daune interese,: nică chiar când prin o împreju- 
rare Gre-care ar fi garantat. expres. înstr&inarea, adică, să 

despăgubâscă.pe cumpărător de. daune interese sai chiar 
numai de restituirea preţului în cas când s'ar cere nulitatea 
acestei. vindări, pentru-că acţiunea, în nulitate ar fi paralisată 
(Troplong, n. 3513. — Guillouard, n. 1902). Da 

„1.178. Necontestat însă că o terță pers6nă, chiar bărbatul, 
pâte garanta pe cumpărător de evicţiune și o asemenea ga- 
ranție este valabilă. Cumpărătorul. va. av6 să discute cu acest 
garant, însă garantul nu va av6 nici o acţiune contra fe- 
meiă, pentru-că întru nimic. înstrăinarea nepermisă de lege. 
nu se pâte resfringe contra femeii. . : Se 

“174. Acum, care este situațiunea cumpărătorului? El 
nu are dreptul să câră nulitatea vîndărel şi de altă parle se 
găsesce în .acâstă posiţiune grea .că, atât. cât durâză _ăşă- 
toria, este necontenit ameninţat de o acţiune în nulitate fără 
să pâtă av vre-un mijloc de a sili pe cel ce are o asemenea 

„acţiune în nulitate să o exercite.  : . SI 
475. Dacă cumpărătorul nu pâte cere nulitatea vînqărel 

totuși el pâte.exercita, dreptul dat de art. 1864;.care dice: 
„Dacă cumpărătorul este turburat, saii are cuvânt de a se
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teme că ar fi turburat prin: vre-o acţiune saii ipotecară, sati 
de revendicațiune, el p6le 'suspenda plata, preţului până ce. 
vînqătorul va face să înceteze turburarea saii va da 'cau- 

„_țiune, afară: numai dacă se va fi stipulat 'că plata să se facă 
chiar de ar urmaturburare“. E 

__ Vreasă dică cumpărătorul, a cărui situaţiune este grea. 
dacă nu a plătit preţul cumpărărei, pâte să vie în justiție. 
să dică: „am descoperit în urmă că acest imobil este dotal, 
sunt sub ameninţarea unei acţiuni în revendicare din partea, 
femeii, am juste motive a mă teme că voii fi turburat, de 
și actualmente: nu se intentă nici. o acţiune, deci cer de ]a 
justiţie sa mă autorize a suspenda plata prețului, până ce: 
vîndătorul va face să înceteze turburarea și fiind-că acest 
vîndător nu pâte face să înceteze turburarea de cât la des. 
facerea căsătoriei, sunt în drept să suspend plata preţului 
până la acâstă epocă“. Cumpărătorul va fi dator a plăti 
preţul, dacă ar veni: bărbatul și ar da cauţiune, că în cas: 
când turburarea va av6 loc loc, adică atunci când acţiunea, 
în nulitate se va exercita de femee, el va restitui preţul și: 
alte: daune. e | i 

176. Acum presupunem că s'a intentat acțiuoea în nu-: 
litate. : a - Mac 

Dacă se intentă acţiunea de bărbat, de şi cumpărătorul: 
nu “i pâte opune regula Quem de evictione, ete., el însă pote: 
să câră în justiţie ca bărbatul să fie prin aceeaşi hotărîre 
condamnat la restituirea prețului și la, daune interese. 
"- “ Dacă acţiunea în revendicare se exercită de către fe- 

__mee, saii de către moștenitorii ei, atuncă cumpărătorul este. . 
în drept să cheme în garanție :pe bărbat sai pe ' moşteni-: 
torii: lui, pentru restituirea, preţului şi alte daune interese. 
Aceste daune interese însă, nu le pâte cere cel de-al treilea 
cumpărător, în casul în care bărbatul — dice finele art. 1255 — 

„va fi: declarat în contract 'că imobilul vîndut este :dotăl. 
177. Cumpărătorul va, fi el în drept să câră daune in- 

terese numai în' casul când o asemenea, declaraţiune nu ar 
fi fost făcută de către bărbat, sati putem să întindem caşul 
şi să dicem că ori 'de câte ori a; avut cunoscință: cumpără- 
torul de existența dotalităţii imobilului” ce "l-a cumpărat, el 
va fi respins de la daune interese? In ce privesce restituirea
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“preţului, bărbatul .va fi dator. să o facă, chiar în cas când 
ar fi-declarat că imobilul este dotal; afară numai când în: 
contract s'ar fi spus expres. că bărbatul:să nu fie obligat a. 
restitui nici acest preţ. In .ce privesce însă daunele interese,: 
cestiunea ține mai mult de materia, vînqărei, unde ne vom. 
întreba, când va fi.:vorba de cererea cumpărătorului de a. 
anula vînqarea, dacă el este în. drept să câră daune interese, 
atunci când a avut cunoscință despre existenţa nulității vîn- 
dărei în momentul când a cumpărat. |. De 

178. Acum să ne întrebăm: care este efectul anulărel 
înstrăinărei? In mare parte aplicăm principiile generali pe. 
cari le cun6scem.; Posesorul are dreptul la fructe, atât cât 
a fost de bună credinţă; cât începe să devie de rea ere. 
dinţă — și râua, -credință începe neapărat de la intentarea.. 
acțiunii — cumpărătorul trebue. să restitue fructele. . 

179. Cât dureză căsătoria, bărbatul are folosinţa legală 
şi pentru acest interval cererea de fructe făcută de el, chiar. 
când cumpărătorul. ar fi fost de rea credinţă, .trebue. să fie. 
respinsă.: Nu s'ar put6 dice că aceste fructe sunt ale bărba- 
tului, cu condiţiune să răspundă .la sarcinele căsătoriei, pen-. 
tru-că ceea-ce am vădut în privinţa cesiunei dreptului de fo- 
losinţă din partea bărbatului și în privinţa dreptului de ur- 
mărire al creditorilor lui personali asupra acestor. fructe, 
privesce numai fructele. viitâre, iar cât pentru fructele tre: 
cute :negreșşit că barbatul a putut să le înstrăineze, fără ca 
femeea să p6tă ataca, acâstă înstrăinare. DI 

Prin urmare chiar dacă cumpărătorul ar fi de rea cre- 
dință, când acţiunea în. nulitate se intentă de către bărbat, 

„el este în drept să ţie fructele până la terminarea procesului. 
Dacă cumpărătorul păstrâză fructele lucrului vîndut, el - 

„nu mal are dreptul să eâră de la bărbat, de cât preţul, fără 
dobândile acestui. preţ, Dacă, restituind . imobilul femeii, "4 
restitue şi fructele din trecut, el va fi în drept ca, cerând 

„de:la bărbat restituirea preţului și să c&ră dobândile acestui 
preţ, pentru epoca în care el este. nevoit să restitue femeii 
fructele. o 
179. In privinţa construeţiunilor. ce ar fi făcut cumpă- 

rătorul asupra :imobilului dotal, 6răşi: vom căuta să aplicăm 
principiile generali. Cun6scem regula că. tot ce: să didesce.
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sai sădesce snlo credit; construcţiunile şi plantaţiunile făcute 
pe. un teren străin devin proprietatea acelui care are acest 
teren. : Deci -femeea -va, deveni: proprietară-pe tâte construo- 
ţiunile făcute de către cumpărător. Scim asemenea că în cât 
se atinge de despăgubiri, legea deosibesce pe cel care a 
„făcut construcțiunile,. fiind de bună credinţă de acel care le-a 
făcut fiind de rea credință.: Faţă cu feaeea, cumpărătorul de 
bună credință va put6 cere să i se dea, după împrejurări, 
sai val6rea, sai costul materialului, faţă cu cel de rea cre- 
dință femeea va fi în drept să: dea numai val6rea, saii să'l 
oblige a'și ridica construcţia. aa 
„180. Aceste despăgubiri. sar regula uşor dacă femeea: 

ar av6 vre-o parafernă, cumpărătorul ar put să urmărâscă 
ac6stă parafernă. Dacă însă femeea ar av6 avere parafernală 
și dacă s'ar recun6sce cumpărătorului dreptul de a cere de 

„la feme val6rea construcţiunilor şi să .urmărâscă averea, do- 
tală, acţiunea, femeii de a cere nulitatea vîndărei ar deveni 
ades6 ilusorie. Am ved6 atunci că acolo 'unde legiuitorul 
nu permite înstrăinarea, într'un mod indirect, cumpărătorul 
„ar ajunge la acest resultat de înstrăinare, având dreptul ca 
pentru plata despăgubirilor provenite din censtrucțiunile ce 
le-ar fi făcut să urmărâscă imobilul dotal. i 

Vom dice ear că cumpărătorul este în drept să câră.. 
despăgubiri pentru construcțiunile: ce le-a făcut, însă întru 
atât întru cât dreptul :lu nu ar jieni exerciţiul acţiunii fe- 
meii în nulitatea vîndărei| aa o 
„181. In cât privesce reparaţiunile, dacă sunt repara- 

țiuni mici, cel: oare le-a făcut va fi în drept să eră de la 
bărbat val6rea lor, pentru-că bărbatul''ca usufrucuar este 

- obligat să întreţie imobilul. Dacă însă vor fi 'reparaţiuni 
mari și în același timp necesarii, adică fără de cari imobilul . 
sar fi distrus, atunci: cumpărătorul va fi în drept să câră . 

„ Val6rea, acestor reparaţiuni, chiar diseutând dota, pentru-că 
în asemenea, câs legiuitorul permite chiâr înstrăinarea Înno-. 
bilului dotal. Cumpărătorul însă. trebue să dovedâscă că în 
adevăr a facut reparaţiuni mari şi că fără aceste reparaţiuni: 

imobilul s'ar fi distrus. 'In' acel cas va fi în drept. să. e6ra 
faţă şi cu femeea costul acestor reparaţiuni şi să le discute. 
chiar asupra averii dotali. m !



ga E ij 
DESPRE CONTRAGTUI, DE CĂSĂTORIE 113 

IV. "Translorrnareă dobii in timpul căsătoriei , . 

182, Dota în.  tirapui, căsătoriei bâte să stilere Gre-câti 
tianstormări. Când. căsătoria durză: mult este cu neputinţă 
ca acâstă s avers să nu suiste, „Gre-cari modificări. Ii privinţa 
itânsformărilor” ce pâis să suferă dola î în tipul. căsătoriei; 
legii itorui a redăctat numai articolul 1247 Și â pus o ideig 
nu de principiu, ci O Solinţinila i îitr”o , Specie aiiime dgter- 
minată. 

Art 1947. Noiniscătâea câştigi în timpul căsătoriei | prin bani do- 

tali, nu. devine dotal dacă ni s'a stipulat în contractul, de: căsătorie ase- 

menea întrebuințare a.banilor dotali. : 

: j „De asemenea nu devine .dotal imobilul. ce Sar. da spre plata dotii 

care a fost constituită în. băi. ! 
a af .! n. 

183.. sa luăm în revisio casurile cari se. pot întîmplă şi 
-să vedea ce Soluţiune,, se: “pote da, având tot-d'a-una în ve- 

der& că dota: “iu se 'pâte mioailică îi decăt sense Bărţile 
Bu suiit stăpâne Să, „odifice- natură dot în „tinâbul, că: 
sătoiai: RI aa Di 

În dreptul soroăti Şi î a 1ăiziuiiină n6stră vecii: 56: dăcidei 
că, dacă se cumpară îi jiu mobil ct băria dotali, înti cât cun: 
părâtea 6ra tăcută în 'niimele ferieii, Sati : 'Se' dovedia că 
Bărbatul: dumpărâtă a înţeles! Să llicreze: în” niimele ti, “că 
acest imobil Gumpărat, cu bani dotâli: să deviilă: dotal. Solu- 
ţiunea ăcâstă nu'este admisă în dreptul modern. Un imobil; 
cumpărat fie chiar de ,femee, fie că s'ar “dică îa actul de 
Gunipărără cur. "că iObiliăl: cuiăpărai vă a dotâl şi că este: 
cumpără cu ani dotâli, nu devitie 'dotăl: 'Zâstbăa, dâre-lă - 
cobstituitea îi a fost miobiliată ȘI ferncea de: și d&venită pro- 
prietară pe acest imobil, va: âvea tot-ă a:tiiiă dreptul, când 
5e Va "face restituirea, dotii, să se adreseze bărbatului Şi să 
c6ră, stimă, de bani: entițând:! cu totul la proprictătea iilo- 

'bilului, cu tâts că să cilmpărat cu bani Qotăli. : ei, 
*- 184. Asemeneă nu. „pote: să fie Gotal iMObiliil; Gară sâr 
A aat de către corisiituitor bărbatului “drept plat, ă ulii 
sume de bani, constituită, dota. 

  

68155 s.
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dacă în contractul de căsătorie se prevede că imobilul acesta 
se pâte înstrăina, şi el a fost înstrăinat, iar cu suma de bani 
provenită din vîndarea imobilului dotal s'a cumpărat un alt 
imobil, imobilul cumpărat nu devine dotal.. 

..180. Cu t6te acestea se pote întimpla-ca constituindu-se 

dotă .o sumă. de. bani să se.prevadă în contractul de căsă- 
torie că imobilul, care sar cumpăra cu acâstă sumă de 

-bani, să fie dotal. Acâstă clausă este cunoscută sub numele 
de clausă spre întrebuinţare,, clause d'omploie, cum se dice în 
„dreptul frances. 

187. Pe lângă clausa de întrebuințare se mai cunâsce 
încă ceea-ce..se. numesce clausă de - reintrebuinţare, clause de 
vemploie, care consistă în a se. dice 'că,în cas când fiind con- 
stituit dotă un imobil, acest imobil se va înstr&ina. cu. pre- 
ţul provenit din înstrăinare să se” cumpere un alt imobil, 

- care să devină dotal. In: acest cas imobilul cumpărat de- 
vine, dotal. | 
Ă Vrea să, „Qică, pentru . ca un . imobil dobândit în. timpul 
căsătorii, în cas când nu s'a constituit dotă lucrurile viitâre, 
să devie. dotal, fie că s'a. cumpărat cu bani dotali, fis că sa 
cumpărat cu suma de bani provenită din vîndarea imobilului 
constituit dotă, trebue ca clausa de întrebuințare să, fis spe- 
cial. prevădută în. contractul de căsătorie. te 

„4188.. Pe lângă acâsta, se mai cere consimțămintul feimeil. 

aesie proptietară pe imobilul care . se dobândesce, + și. „care 
devine. dotal.. Natural este: că mal. înainte. de tâte femeea să : 
dea: consimțămiînțul. -. RE 

„. Cu 't6te acestea se întîmplă; adesea, că. în. contractul de. 
- căsătorie” se. lasă bărbatului latitudinea, sati. facultatea, de a 

face singur: cumpărarea, în asemenea. cas: , consimţământul 
femeii nu mai este trebuincios.. a „ 

: 180..n al treilea rind. se maă.cer6 încă, „pentru ca imo- 
bilul cumpărat să devie dotal,: ca.în actul de cumpărare al 
imobulului să:se spună că preţul acestei cumpărări. provine - 
din banii constituiți + dotă Sai. din preţul imobilului constituit 
dotă, care a fost instrăinat ; și să se adaoge.. că imobilul ast-fel N 
dobândit este și r&mâne dotal. : 

"190, Am vădut ceasurile în-6ari un imobil dotal. pote să
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fie înstrăinat sai: ipotecat. - Se pote întârapla « că după ce sa - 
satisfăcut necesităţile pentru cari imobilul. dotal a. fost în- 

„str&inat sail ipotecat, să mai rămână ceva din preţul imobi- 
lului vîndut, -saă dia. suma împrumutată. : Cu acâstă: sumă 

* rămasă, „dacă -se cumpără un .imobil,: acest imobil devine 
dotal, pentru-că este un rest din imobilul anume „consti- 
tuit dotă, : 

191. Aceeaşi soluţiune pentru casul când imobilul dotal 
a fost schimbat cu un alt imobil şi când imobilul cu care 

"Sa schimbat cel dotal este de o val6re mai mică, sulta ce 
primise femeea pentru imobilul dotal servind la: cumpărarea 
altui imobil, imobilul ast-fel dobândit devine şi el dotal. 

„192; Din contra, ca aplicare a regulei că dota nu pote 
să fie. mărită în “timpul. căsătorii, dacă imobilul dotal s'a 
schimbat cu un altimobil de. o val6re mai mare. pentru care 
s'a plătit.de către femee, sai, de către bărbat “pentru -femee, 
vre-o. sultă, imobilul. dobândit astfel: nu devină, dotal.-de 
câț. până la concutenţa valorei , imobilului constituiţ la în- 
ceput: dotă.. i ! . 

193. In. legea, de. expropriere. pentru Causă. ae utilitate 
publica. se prevede casul în: care. un imobil dotal: IL pote. « să fie. 
expropriat.. i 
Ia Iateresul. ca un imobil să nu Dotă fi înstrăinat i nu. “ pâte 
să. fie mai mare de cât înteresul :public, interes care cere:ca 
acest imobil - să, 6să. din domeniul privat.. Art. 21 din legea ' 
de: expropriere dice: ;că: „dacă se - expropri6ză. un imobil 

” dotal, suma de bani. “provenită din. expropriere se va. depune 
la Casa de depuneri, ȘI. bărbatul nu.va,put să.ia decât 
venitul, -Saii să. ridice suma.cu. o cauţiune valabilă“. -Cum- - 

„părându-se. cu aceşti - bani, „dotali. vre-un „mobil, imobilul , 
„acesta va, fi.şi el dotal.. 

! 194. Femeea pote. să, aiba. constituită dota o “barte, în- 
divisă dintr'un - imobil. și atunci - se pâta întîmpla. sai că 
femeea prin cumpăratâre să. devie. proprietară. pe: întreg 
imobilul Și atunci imobilul dobândit de femee nu este dotal 
de cât. pentru porţiunea, indivisă, care. s'a. constituit dotă, ; 

| sai că imobilul se devină proprietatea ori a coîmpărțitorului 
ori a unei terţe. pers6ne. prin adjudecare şi atunci femeea 
nu are decât o sumă de bani, însă imobilul. ce s'ar cumpăra
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cu: acești Bani; provăniți aia. viiigaiăăi iinobilălui dotal - dfla; 
îi ihdivisiunie, vă fi 'dotal. ? 
195 Se pâte îiitim pla ca femi&ea: săi coistitue > "aciă « o 
porţiune; nu dintr'ut  iihobil: ci: dintr'o uiiiversalitate de 

buliuri, fie. că s'a constituit dotă biinurilă presenți; fie chiar. 
că s'a coristituit aotă biinurile viitâră şi în timpul căsătoriei 
se deschide o succesiune. Preșupunând negreșit că în con- 
trăctul de căsătorie ru: să prevădut nimic din ceeâ-ce se 
pâts îtitîraplă cu îipârţirea când va av6 106 „Și liând lucru: 

rile” cum -:s'ăr petreeă în prdotica, vă 'resiiltă “din două 
lucruty unul ::se pote - facă: înipărțirea şi-să pot ca; femeii 
să-i-'cadă în lotul s&ă un iimobil, iiiobiltii cădut în lotul 
ferneii este; dotal Şi dotăl în îiittegiineă lii, chiar dacă | femeea, 
vă, fi: nâvoită Să dea vre- uiiuiă din coîrtipărțitori vr&-o Simă 
dă -băâni că siltă: Diii contiă, 'dăcă: s'â făcut! împărțirea: și 
"dată femeii ia cădui O stimă: dă bani — liicru 'câră's6 în- 
tîmplă” mai: âii dăniă când: împăiţireăi sei. Ta&6 Plin jicitaţie - — 
aturici feni6ea neavând îi lotul său de cât o sumă d8 Vanr, 

- se consideră că a avut dotă. de la început acâstă sumă: de 
bânk: 'Şi dăcă Tiăi tâtgit oii ăcâsta : 'Sumiă “f6riieea'- cuinpără 
iekin indobil, im6bilil dobândit astfel iii devine dotal:* - 

Soluţiunea acâstă nu contradice întru nimic: Soluțiiliea 
pă Gate. o: dări iiiay: sis: „astipra căsălui îh 'Gare“a fost, Con: * 

„stituită: dotă: o potțiune iudiis dintr” un in6bil anume de: 
teriiinăt; p&ntid- că în “as6ii&năâ căs sa: cun6scă "bin: că 
temei, ăra: coriătitrită dătă atâta parte” iii imobilul ! cutare | 
şi: deci; sâi se: vinda! iinobill Şi, dobândindu-l feimâea, el 
'devine dotal numai: până la! coiicutență, porțiunei cs, fost 
coristiturită, dotă, “Săi. sa “Guiipără, de un” “străin ȘI - omega 

..ăre-0: :8umă, d8-bani, însă provenită dinti” un! “imobil 66 ră, 
dotal, și. prin urmare dacă s'ar cumpără in învobil cu acestă 
suni dă bani: imobilul dâvină ăoial. ii 

: Soluţitiăâă 'ce dăn îti: este ocnscbiiță: steciuiui râtig 
act al' împărțire; ătiummă că fis:cârs dii Copărtași este con: 
sidărât că 'âio porțiuhea' sa, direct de la, autor, iar nu: de la 
cell: “alți copăftași. Prin urmare; împărțibez, având efect pe: . 
iroăativ. se. Gonsideră că acel: dâre a luat o parte. din iOȘ: 
tenire :a: căpătat acestă parte direct de la, defunct, Și det: 
ori. ferheit i-a Venit în Iotul săi imobilul şi ea esie consi:
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derată că -a dobânâit acest imobil mai înainte chiar de că- 
sățorie, adică. atunci când moștenirea, a fost deschisă şi prin 

oră i-a veniţ; o sumă de bani și ga 'esţe ' considerată, atunci 
că a moştenit acâstă sumă direct de la autor şi că așadar 
“nu sa constițuit dotă, de cât suma de bani. 

„196. Pot însă prea; bine părţile să. prevadă în contrac; 
tul lor de căsătorie că în cas când sar face vre-o împărțire 
si: din acâstă împărţire .ar resulţa pentru femee că are drepţ 
Ja o -sumă de : bani, . fie: că împărțirea s'a făcuţ: prin 
licitaţie, fie că făcându- -se în' natură s'a. dat femeii vre-o . 

" sultă, aceşti bani să se. înțrebuințeze la dobândirea unui | 
imobil care să fie dotal și atunci imobilul ast-fel dobândit 
eu suma de bani . dată. femeii, ori ca porțiune a sa, ori ca 
șulta;:va:fi dotal.. 

„197. Mai dificilă este soluțiunea în casul următor: Se 
constitue dotă un imobil de către .un ascendent al femeei. 
In urmă constituitorul încetâză din viață. Femeea, care moş- 
tenesce .pe ascendent, dacă nu. există clausă de. dispensă, 
datoresce raportul, pentru că chiar în sistemul. după care 
constituirea de doță se p6ţe considera ca un act cu tițlu | 
oneros, .nu.se dispensâză femeea de a face raport. Scim că - 
în principii: când este vorba de daruri de imobile, raportul 
trebue făcut în națură. Cu: tâte_ drepturile -pe cari le are 
bărbatul asupra averii. doţală şi. raportul - imobilulni. dăruit 
trebue neapărat să. se facă în nâtură. — că dar constituit 
dota un: imobil;cape este. inalienabil după regulele pe cari 

„le-am vădut: până aci. Se deschide moştenirea părintelui 
Sail. ascendentului constituitor al -dotei, femeea 'primesce 
moştenirea şi decă aatoresce raporțul. Dacă făcându- -se îm- 
părţirea cade femeii în . lotul. s&u toemai: imobilul constituit ' 
dotă; fără nici o dificultate imobilul rămâne definitiv dotal. 

Se pote întîmpla - însă ca femeii: săi cadă în Jotul său un 

femeei, este de o valâre mai mare de cât imobilul pe care 
fl-a raportat şi care a fost consţituit dotă, va fi doțal nu- 

„mai până la. concurenţa val6rei imobilului. raporțat. . Dacă 
imobilul pe care l-a dohândit femeea este de o val6re mai 

mică atunci acest . imobil va fi dotal în :înţregimea luj, jar
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sulta. ce primesce femeea până la concurența: complectărei 
val6rei imobilului raportat -va; fi considerată ca, bani prove- 
niți din un imobil dotal şi: prin urmare dacă se va cum: 
păra cu acești bani vre-un imobil, acest :imobil va pută fi 
declarat ca dotal. In fine se pâte întîmpla ca împărțirea să 
nu se fi putut face în-natură şi în acest cas femeea nu do- 

„bândesce de cât o-sumă de bani. - Banii căpătaţi de : femee 
vor trebui să'i 'servâscă la dobândirea unui imobil până la 
concurenţa imobilului raportat. Aşa, dacă val6rea imobilului 

„ raportat “va fi: de 60.000 lei și dacă prin împărţire femeea. 
capătă 100.000 lei, din acâstă sumă de 100.000 lei 60.000 vor 
put servi la dobândirea unui imobil: şi acest: imobil va 
pută fi 6răși declarat dotal. | A 

Aceeași soluţiune trebue să dăm şi în casul în care 
foemeea şi-a constituit dotă bunurile presente şi viitâre şi ar 
fi să se combine raportul cu efectele împărțirei. | 

In tâte aceste. casuri, pentru ca imobilul dobândit cu 
preţul provenit, fie din împărţire, fie din ceea ce a: r&mas 
după ce sa înstr&inat imobilul Şi s'au satisfăcut necesităţile 

„cari aii cerut ca imobilul să fie înstrăinat, în tâte. aceste 
casuri, dicem, pentru ca imobilul să devie dotal trebue să 
fie împlinite cele-l-alte condițiuni, adică să consimtă și fe- 
meea, afară dacă în contractul de căsătorie nu s'a dat drept 
bărbatului să facă înlocuirea singur... Apoi imobilul cumpă- 

„rat nu devine dotal de cât dacă actul de cumpărare o 
declară. | a 

198. Ca imobilul dobândit să pâtă fi un imobil. dotal, 
se cere. neapărat ca întrebuințarea să fie făcută în timpul 

„căsătorii, pentru-că dacă a fost făcută, după căsătorie, nu 
„mai pâte fi cestiunea de imobil dotal. | Sa 

| 199. Când contractul de căsătorie a prevtdut că suma 
de bani - constituită dotă, sai prețul imobilului constituit 
dotă și declarat alienabil, va av6 să servâscă la dobândirea 
unui alt imobil care să devie dotal, întrebuințarea, -adică 
dobândirea unui imobil care devine dotal, este obligatâre 
pentru bărbat. Bărbatul ia obligaţiunea ca suma acâsta de 
bani să fie întrebuințată la dobândirea imobilului. | 

» 200. Dintr'un text al unui articol, unde se determină 
efectele separațiunii de patrimoniă, art. 1967, resultă că băr-
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batul este răspundător nu numai: de întrebuințarea banilor, 
pentru ca să cumpere imobilul care să devie. dotal, dar şi 

de utilitatea acestei întrebuinţări, adică să nu puie vre-o 

neglijeuță ca să. cumpere un imobil în valdre mică, aşa ca 
înțţrebuințarea să fie păgubitâre pentru femee.” 

901. Acâstă regulă este necontestată, atât pentru casul 

când în contractul de căsătorie s'a prevădut că; suma de 
bani constituită “dotă să serve la dobândirea unui imobil, 
care să devie dotal, cât şi în casul când-s'ar dice că imo- 
bilul constituit dotă să se vîndă şi cu preţul eşit să se 
cumpere un alt imobil, care să devie dotal; asemenea şi 

pentru ceasurile în cari după lege imobilul dotal a fost în- 
străinat şi după înstrăinare a rămas o sumă de bani; între- - 

- buinţarea “acestei sume de bani pentru cumpărarea unui 

imobil dotal este obligatorie pentru bărbat. Dacă bărbatul 

aduce în tot-d'a-una acâstă porțiune de preţ femeii, obli- 
gaţiunea lui încetâză. Dar ceea-ce este mai grav — şi punc- 

tul 'acesta de și- legea nu-l hotărăsce în mod precis și clar," 

însă, este necontestat — nu, numai bărbatul este 'răspundător 

„de întrebuințarea banilor, cari trebue să ' serve Ja dobân- 
. direa unui imobil dotal, ci şi. terțele persâne şi anume: do- : : 
bânditorul imobilului dotal. Așa, s'a constituit dotă un 
imobil, s'a prevădut în contractul de căsătorie că imobilul 
acesta să se potă înstră&ina, însă s'a pus obligaţiunea ca cu 

preţul acestei înstrăinări, să se dobândescă un alt imobil, 

care să devie dotal. Bărbatul, d'împreună cu femeea, vind 
imobilul constituit dotă; cumpărătorul imobilului constituit - 
dotă este răspundător de întrebuințarea banilor cari repre- 
sintă preţul acestei cumpărări și deci dacă bărbatul și .chiar 

„ femeea primesc acâstă sumă de bani şi dacă nu o între-: 
„buinţâză la dobândirea unui imobil, care . să devie dotal, și 

„ din causa insolvabilității “bărbatului se perde acâstă sumă 
de bani, cumpărătorul imobilului dotal este „răspundător de 

neîntrebuințarea . banilor şi este răspundător nu numai prin 
aceea, că ar fi dator să plătâscă încă odată prețul imobilului ' | 
cumpărat, 'dar pâte să se „vadă expus a fi acționat în nuli- 
tatea cumpărării însăşi, pentru-că acâstă clausă de între- 

buințare se consideră , ea o condiţiune a cumpărărei, con- 

| diţiune care nefiind îndeplinită, cumpărarea : se consideră nulă.
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„Aceeaşi soluțiune și pențru cașurile. în cari un imobil 
dotal a foșt înstpăinaţ, pentru: CĂ. s'a presintat unul din ca- 

surile preyădute de. lege Şi după ce.suma de “bani a fosţ 
întrebuințață la. necesiţăţile pentru cați imobilul doțal a fost 
vîndut, a mai rămaş! Yre-o porţiune din preţ; cel ce 'do- 
bândesce imobilul dotal. este Țespungător. de întrebuinţarea 
acestei porțiuni. Toj ast-fel acel care a dobândit un imobil 
dota] în schimb şi a mai dat o sulta, respunde, de neîntre- 
buinţarea, sultei. Asemenea, când a fost vîndut imobilul 
dotal ca, să șe platescă. datoriile femeii, sai să se dea ali: 
menite, sati pentru reparaţiuni, ori pentru . căpătuirea, co- 
piilor, după. ce banii ai fost . întrebuințaţi pentru aceste 
Jueruri și .a mai r&mas ceva din: prețul imobilului, cel 
care a. dobânâiţ imobilul r&spunde de. întrebuințarea aces- 
tur -resţ de preţ, în caș când s'ar perde. Odată înșă 
ce aceste şume de bani s'au întrebuințat, cumpărățorul 
nu mai râspunde ea bărbatul. şi de utilitațea întrebuin- 
țărei. Este destul ca. terța, pers6nă să jusţifice că: suma 'de 
bani, care represintă, preţul imobilului cumpăraţ, sai res: 
tul din preţ după ce trebuinţele ai fost “satisfăcute, s'a 
întrebuințat pentru dobândirea unuy imobil, ca el să fie 
descărcat chiar dacă. imobilul acesta. dobândit nu ar: â de 
nici. o utilitate femeii. ia 
| Nu răspunde de utilitatea întrebuinţări cel de a trei- 
lea, de cât, atunci. când ș'ar dovedi că el 'a fos, î în conivenţă 
cu bărbatul pentru ca să facă O. "euimpărăt6re” nenorocită. 
pentru ferme, pentru-că de exemplu că cu o sumă de "100, 000 
lei s'a cumpărat un imobil ce nu Yalorâză de cât 30. 000 lei. 
Tot ast-fel se admite că dacă se vinde” saii se ipotecâză un 
imobil dotal. cu autorisarea, justiţii, cel ce a daţ bani, fie ca 
preț, fie ca împrumutător răspunde de întrebuinţarea aces-. 
tor bani la scopul pentru care înștrăinarea sati ipoteca, a 
fost autorisată' de justiție. 

"202. Se pote întâmpla să se dică în contractul de că: 
RE sătorie că se da o sumă de bani zestre Şi că acestă Sumă 

va servi pentru dobândirea unui imobil; “bărbatul primind 
suma de bani: el este răspundător şi de întrebuințare și de 
utilitatea întrebuinţări. . Se întâmplă însă ca în lo6 de o 
sumă de! bani, să se consțițue că dotă 9 ereanţă Și se pune
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clausa că suma, de bani ce va îi plătită, va servi pentru 
cumpărarea i unui imobil, „care va, deveni dotal. 

„ Autori) se întrâbă : dacă debitorul - este răspundător de 
întrebuințare, când plăteşce bărbațului suma de bani dato- 
rită? Aci cestiunea ește controversată. Mai întâia nu pâte - 
să șe presinte cesțiunea de cât numai dacă s'a noțificat 
acestui 'debitor că 'ereanţa a fost constituită, dotă și în ace- 
laşi timp că contractul de căsătorie prevede că suma. de 
bani: datorită trebue să se întrebuințeze la dobândirea unui 
imobil, care are să devie- dotal, pentru-că dacă nu se face 
acestă notificare, debitorul pâte fârte bine să plătâșcă con- 
'Stituitorului datoria. Însă, notificându-se, autorii discută răs- 
punderea; întrebuinţării din partea acestui debitor. Unii die: 
nu pâte creditorul ' printr: un act la care nu consimte “debi- 
torul, “să facă acestui debitor posiţiunea mai grea de cât a 
avut-o până aci. Pănă aci debitorul cu sai fără ipotecă, nu 
avea obligațiunea, să. observe ce are să se facă cu banii pe 
cari are, “i i plătesce' și fiind-că prin clausa, de întrebuințare 
a banilor î în cumpărareă de imobile . 'dotale se: face o posi- 
țiune mai grea debitorului, pe câtă vreme el nu: consimte 
la ac6sta, nu pâte să fie obligatorie pentru el întrebuințarea. 

“Argumenţul este destul de tare și dacă în practică: în 
mare parte se dă o soluţiune. contrarie, acâsta, provine mai 
mult de acolo! că se caută tot-d'a-una măsuri pe cât.se pote 
de multe câ, 'z&strea. să fie: asigurată. Se dice: ce lar costa 
pe: acest debitor să refuze de a plăti, pe câtă vreme nu i 
se dă siguranță că banii ai să fie întrebuințați ; așă cum cere 
contractul de: căsătorie ? Acest al doilea, : sistem nu ” este 

“admis de cât în interesul ce pune legea. de a păstra dota 
femeii. (In acest sens Aubry et Rau, Ş 535 tex. ȘI n. 18 şi 
19: — Contra, Colmet de Santerre, $ 225 bis, VII — = Comp. G. 
Pooşani, Dreptul 2184-55). 

V, Despre: Separațiunea de patrimonii 

203, Asupra separaţiunii de patrimonit vom avâ:a ne 
ocupa pe rînd::A4. Când şi de cine:pâte fi cerută (art. 1956 
şi: 1257); B. Care este procedură separaţiunii de patrimonii 

1
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(art. 125$, 1260 şi 1268 cod. civ. și G23—632 pr. civ.); C. 
Ce drepturi aă creditorii femeii și ai bărbatului în separa- 
ţiunea de patrimonii (art. 1957 alin. II, 1261, 1264 cod. civ. 
şi 633 pr. civ.); D. Efectele separaţiunii de patrimonil (art. 

| 1265—1907); £. Cum  pste să înceteze starea de separaţi- . 
une de patrimonii (art. 1290 cod. civ. şi 631—637 pr. civ). 

A. Când pâte ave loc şi de cine pâte fi cerută separaţiunea 

- de patrimonii 

204. Se pote întîmpla că situatiunea în care se gă- 
sesce bărbatul să fie atât de gravă în cât dacă el ar conti- 
nua de a administra averea dotală și de a-i lua fructele, 
zestrea să fie în pericol şi să se ajungă ast-fel la resultate 
cu totul opuse de acelea pe cari le-a voit legiuitorul. Sai 
căutat deci mijlâce cu cari să se pâtă asigura zestrea. 

- Legiuitorul a admis pentru asigurarea zestrii pe lângă 
ipoteca legală, şi separațiuneu de patrimonii. 

Logzile vechi .și. anume codul lui Caragea şi Calimach 
prevedeaii mijl&cele după cari femeea să p6tă cere asigura- 
rea zestrii, fără să vorbâscă de separațiunea de patrimonit. 

Redactorul rumân s'a servit de termenii întrebuințaţi 
de codul Napoleon, unde cuvintele de separațiune de patri- 
monii sunt, exacte, pentru- -că se admite ca regim legal regi: 
mul comunității. In regimul comunității nu numai că bărbatul 
administrâză averea ce intră în comunitate, dar el are și 
dreptul să dispue de dînsa şi din acâsta, resultă că averea 
comunității se confundă cu patrimoniul lui propriă, şi dacă | 
daraverile bărbatului încep să fie rele, se permite femeii a 
(ice: cer separațiune de patrimonii, cer ca patrimoniul mei 
precum şi partea, ce mi s'ar cuveni în comunitate să se des- 
facă de patrimoniul bărbatului şi așa. termenele de separa- 
"țiune de palrimonii sunt exacte. 

Sunt mai puțin exacte aceste termene în legea nâstră 
pentru-că averea femeii constituită dotă imobiliară, nu se 
confundă cu averea bărbatului. Când a fost constituită dotă 
6 sumă de bani, saii obiecte mobiliare „preţuite, atunci se 
confundă suma de bani cu averea bărbatului şi ar put să 
se întrebuinţeze cuvintele de separațiune de patrimonii.



” DESPRE CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE 193 

“Cu t6te acestea cuvintele separațiune de: putrimonii sunt 
admise fără nici o dificultate, fie că dota se confundă î în 
averea bărbatului, fe că ea rămâne deosebită. 

Art. 1256..Dacă este în “pericol de a se pierde şi desordinea dara- | 
verilor bărbatului este ajunsă la așa grad în cât este' îndoios că averea 
sa ar putea fi îndestulă pentru verl-ce acţiune ce femeea ar put să aibă 

la timpul cuvenit, în contra averii bărbatului, ea va puls urmări separa- 
rea patrimoniilor, 

205. Separaţiunea de patrimonii. pâte fi cerută atunci 
când daraverile bărbatului se găsesc în ast-fel de desor- | 
dine în cât zestrea este în pericol. Asupra acestui prim cus - 
este necontestat că, dacă lipsa de avere a, bărbatului exista 
chiar în momentul celebrării căsătoriei, ea nu mai pâte fi 
invocată de femee ca să pâtă. cere separaţiunea de patri- - 

_monii, pentru-că acâstă situațiune având-o bărbatul în mo-. 
mentul celebrării căsătoriei, ea a fost primită de femee. — 

(Aubry et Rau, $ 516, tex. şi n. 10)... ” 
206. In al doilea rînd, de şi legea nu prevede, se ad- 

mite fără discuţiune că separaţiunea de patrimonii pâte fi 

cerută când bărbatul întrebuințăză veniturile dotali la alt- 
ceva de cât la scopul pentru care i s'au dat aceste veni- 

turi, de'a întreţine căsătoria. Aşa, de şi bărbatul face chel- - 
tueli mari, nu dă nici copiilor, nici femeii mâncare, nu plă: 

tesce chiria, ete, într” un. cuvînt nu "şi îndeplinesce obliga- 
-ţiunile pentru cari are “drept să câră fructele zestrei, femeea 

este în drept să eâră separaţiunea. de patrimonil, chiar dacă 

starea bărbatului. e suficientă, ca .să răspundă de dotă. Este 

- destul a justifica numai că bărbatul nu întrebuințâză veni- 
turile * „dotali la întimpinarea nevoilor căsătorie. „(Aubry, 

l. €., not. 10, 
207. Pare a resulta din texte că declaraţiunea; de faliment 

a bărbatului, ridicându-i dreptul de administraţiune a însăşi 
averii lui, face să înceteze și dreptul de a administra averea 

dotală şi că prin urmare separaţiunea de. patrimonii se operă 
prin chiar faptul falimentului (Vedi cod. com., art. 719). 
„908. In fine separaţiunea de patrimonii are loc când 

bărbatul este pus sub interdicțiune, fie. că este vorba de o 
o înterdieţiune judiciară, atunci când din causa minţei el nu
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pâte să- -ŞĂ administreze averea, fie că este vorba de o inter- 

dicţiune legaiă, "adică bărbatul a fost condemnat la o pe: 
dâpsă infamantă, care atrage după Sine ințerdicțiunea, din 
ale cărei efecte codul penal prevede Gă, bărbatul pierde 
administraţiunea averii sale proprii. Se înţelege. dar că el: 
pierde și administraţiunea averii dotali. 

209. Cine pâte cere separațiunea de: patrimonii: ? De și 

dota este creată pentru necesităţile casei şi de și inaliena- 
bilitatea imobilului dotal nu este creată numai pentru femee 
singură, ci mai, mult, „pentru familie, totuși separaţiunea de 
patrimoniă nu pâte fi cerută nici odață de bărbaţ, Bărbatul nu 
p6țe să vie singur și să pretindă. că se. găsesce într'o. ast-fel | 
de situaţiune, în câ doţa, ar. fi în „pericol. Legea şe țeme chiar 
ge. o înţelegere | între bărbaţ și femee. de a se crea, separa- 
ţiunea de. patrimonii.. De aceea numai , femeea are drepţ. să 
c6ră: separaţinnea de patrimonir. | e 

- Art. “1033 Nutiiar temoea pâte, să “câră separațiuaca patripiogiiloz, 
Oreditorii personali ai femeii'nu: o pot cere de' cât cu consimţăminiul săă. 
o Gu tâte acestea, în-cas de faliment sai de nesolvăbilitate a bărba- 
tului; creditorii femeii pot exerciţa, „drepturile acesteia până la suma, :la 
care se ridică creanţele 1op. 

210. In aliniatul. înțâiu al art, 1257 vedem că creditorii 
femeii nu. pot cere acâsta. şepăraţiune, . dacă ea nu ar con: 
simţi. A! cere separaţiunea de patrimonii. esțe adesea un 'ce 
delieaţ. O asemenea -cerere pote 'turbura biinelg relațiuni ce 
trebue să existe între. bărbaţ și femee și de aceea legea a 
eredut, că nu este prudent să se lase creditorilor femeii 

dreptul de a cere separâţiunea de. patrimonii. | 
211. Suecesorii femeii pot să continue o: cerere. de Sepa- 

rațiune ficută de către femee. La j prima vedere lucrul acesta 
s'ar părâ inutil, pentru-că de îndată ce căsătoria s6. desface, 
părbatul nu. mai pâte ţine averea dotală, ci este dator “s! o 
resțitue, prin urmare la, ce să maă continue cererea de 
separaţiune sucoesorii femeii, când “acâstă separațiune are 
loc: de- -a, dreptul prin încetarea căsătoriei ? Cu tote. acestea 
moştenitorii pot avea înteres să continue | cererea de sepa- 
rațiune, pentru-că vom vede, când * vom Yorbi despre. efectele 
soparaţitnii de patrimonii, că aceste fete: se produc înțr un
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aiod retroadtiv din momisiiiul esrerii de Separăţiuinie Și dei. 
Sar put ca în-intervalul ce când: femeea a cerut separa- 
raţiunea şi până la mârtea, sa bărbâtul: să fi facut: un: act 
forte păgubitor pehtru zestra şi atunci rioştenitorii ai interes 
să Goritinue: separăţiiinea dă pâtrintonii, pentru- că hotărireă, 
dată având efect retroactiv tinde, să desființeze, acei act 

- păgubitor făcut de. bărbat. 
: Mai este şi un alt interes: Vom ves că ăturiei când 

Zestrea constă în lucruri fungibile sai într'o sumă de bâni 
; Când bărbatul priri altă împi ejurăte, dătoreste o sumă 

ae "Dani, la restituire el are, un termen de un an pentru ca; 
să plătâscă dota; acest termen nu i se. acordă aţunci când 

| trebue: să restitue dota; având. loc separâţiunea de patrimonii. 
- 212. Aceleaşi iriterese pot dietă loimeii oa să câră sepaz. 

cițiuăeă de Pâtrirăgiil. Chiăt, când câ se judecă în divorţ cu 
bărbatul 'Său. . APR 

2i3. Cât pâriiru creditorii bărbatul, de Sre- -ce bărbatul 
nu pâte cere. separațiunea, de: patrimonii, nică. creditorii lui - 
Hu pot-S'0 câră;-ei nieptitend ave un, „drept „câte, ul are. 
iiSușI Bi bărbâtul. 

  

   dd mag a 

B. Procedura... 

nt, 1356.85 Separaţiinăa. pairimopiilor nu: se pâie face, de: „cât prin. 

judecată; * veri-ce separațiuae de patrimonii între bărbat „ŞI foc, făcută 

de „bună-yoe. în timpul căsătorii, "este. nulă. o IE 

| îi; ari 12539. Qererea. pentru sepătaţiunea.  patriimopiilor + ăi se va socoti. 
pita 

fornială d cât după ce 6 va autorizăt proşedinitele tribunalului. 
aa 

Atât atâea' cerere: cână ar Îl autorizată, câți şi hotărîrea că 'âr irită 

veni; vor trebui.s% fă publicate;! “după formslă . şi lă spocile prescrise: în 

'codicele. de. -procedură,; sub pedâpsă de nulitate, care. ya pute fi opusă atât . 

de creditorii „bărbatului cât şi.de. însuși bărbatul. i , 

E „Art. 126 „ Confesturiţa bărbatului, ni va “putt tace probă, Chiar” cască 

au s Sar afla creditori: e 
:- Art: 1362; Sepatăţiubida patribidaiilăi, 6 şi prâniihțată de ji docaiă” 

va: A nâlă; dacă, îti curs de'0. lună da la pronunțarea hotărîrei şi în urmă 

publicărilor de cari se face: „înenţiune în ării. 19259,- nu: se vă fi început 

executarea hotărîrei, : - 

Acea, Sxetutare sa va făcă prin plată reală, a drepturile fohăir, în, 

jlăsură a averii: bărbatului; cotistatată prin act auentie, Sau | prin urmăriți 

îicopută şi neîntrerupis. ! 
„Art. 268 Pr. civ: Cererea pentru despărțirea averilor nu seva pută
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forma de. cât după ce fomeea va A autorisată de proședintelo tribunalalut 

în acest scop. . 

Preşedintele; mal înainte de a da atorisarea, va pută. face părțel 
- -observaţiunile ce va icrede de cuviiaţă. 

Art. 629 Pr. civ, Indată ce cererea pentru despărțirea averilor 589 . 
va forma, grefierul va (A. dator a lipi în: sala şedinţelor -un extract, după 
cerere. Acest extract va, coprinde.: . 

1. Data cererel ; - 
2. Numele, pronumele, profesiunea s şi locuinţa socilor, 

) 

3. Cantitatea şi arătarea: verii dotale după petițiune, şi conform toir 
dotale. : , : tea - . DE 

Art. 630 "Pr, civ. “Acest _extfact se :va afişa Ia uşa tribunalului, la 
primărie şi la camera ds comerciă și se! va publica cu cheltuiala femeil. 
în unul din jurnalele localităţet, sati dacă £ acea localitate mare jurnal, în 
unul din ale localităţei vecine. d i e : 

Art. 631 Pr. civ.. Odată-cu cererea, de sepataţiuăă de patrimonit, 
femeia va put cu autorisaţia . tribunalului chemat:a judecat cererea, să ia ' 
ori: -ca. măsuri. „conservaiăre şi asigurătdre, pentru. cea ce i se cuvine în - 

. temeiul foi de: zestre. Hotărirea asupra curersi "de! 'separaţiune, nu se 'va 
„putâ pronunţa d de cât E lună „cel „puţin după afişarea Și publicarea, acelei 
„cereri. aia i - 

“Art. 632 Pr: civ. După. “hotărârea: despărțirii averilor dintre: socl se 
va sedte un extract, care se va afişa de. patru ori : din trel în rel: luni î în 
sala Ședinţelor tribunalului care: a pronunțat:o şi la tribunalul . comercial, 
la camera de comerciă, precum şi în sala primăriei comunei unde bărbatul . 
ÎȘI are domiciliul, făcându-se prima alişare până în termen de 25 de dile 
de la data pronunțării hotărîrei, 

. „  Femeea nu va putb să încâpă executarea hotărirel, de cât din diua 
când s'a împlinit: formalităţite, sus menţionate, și potrivit art, "1262 c. Civ. 

- 

| | 214, Cerersa, de separaţiunis 'de patrimonii trebue & să fie 
precedată de 0 autorisare dată femeii. de' către, preşedintele 
tribunalului: ca să intente o. asemenea, acţiune. Scim. că fe- 
meea nu p6te să intente. o.acţiune-: fără ; autorisarea -bărba- 

„tului. Aci riu pâte să fie: vorba de: autorisarea bărbatului, 
-de „Gre-ce toemal în “contra "bărbatului ' este: “tăcută cererea. 
De altă parte: autorisarea bărbatului nu este. cerută. psntru- | 
că legea se teme de.o. înţelegere ce ar. puts să existe între 
bărbat și femee -peritru. ca să. se: obție separațiunea de pa 
trimonii în paguba; creditorilor bărbatului: 

Aşa dar femeea cere și obţine. de la președintele; tri. 
bunalului autorisarea de'a face cerere de separațiune de pa- 
trimonii. “Preşedintele — qice codul de proc. civ. — pâte să 
facă Sre- -cară observaţiupi femeii, pâte: să'i atragă atenţiunea - 

.
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dă se atinge întru cât-va reputaţiunea bărbatului şi că-ar fi 
bine să caute a face și -dinsa sacrificii pentru ca să scape 
pe bărbat din situaţiunea. grea în care se găsesce, 

215. După ce femeea intentă acţiunea, trebue să aibe 
loc publicaţiunea: care consistă în afişarea Ja uşa tribuna- 
lului, la primărie şi la, camera de comerciit a, cererii de se- 
paraţiune şi în acelaşi timp publicarea, - ei şi prin jurnalele | 
cari servă de publicaţiuni judecătoresci. . | 

Acâstă publicaţiune trebue să: coprinâă,: data cererii, 
numele, pronumele, calitatea socilor, se arată şi averea. do- : 

„tală după petiţiunea şi conform actului dotal. 
„Aceste publicaţiuui aii de scop ca să previe pe. credi- 

torii bărbatului despre cererea, de separaţiune. Apoi se cere 
a se publica pretenţiunile dotale ale femeii, pentru-ca cre- 
ditorii să observe ca. nu cum-va. aceste pretenţiuni să fie 
exagerate și să trâcă peste ceea-ce femeea și-a constituit dotă. 
Hotărirea de separaţiune de patrimonii nu pâte. să intervie 
de cât cel. puțin cu o lună după aceste publicaţiuni. | 

216. Legea de „procedură “civilă însă prevede că adesea 
va. necesita din partea tribunalului: a se lua Gre-cari.măsuri 

E provisorii pentru, ca .să scape zestrea, aşa, de. exemplu, o | 
tăiere de. pădure făcută. în condițiuni rele pe care „Părbatul 
caută s'o, termine: ca să nu mai găsâscă femeea „nimic, sati 
necesitatea, de reparaţiuni, fară de cari se. ruinâză cu. totul 
imobilul dotal. In tote aceste casuri. tribunalul pâte să ia 
măsuri conservatâre chiar” mai înainte. de a pronunța „Bot, 

"rîrea de: separaţiune. | 
217. Tribunalul, pronunţână hotărîrea, este dator sa 

vadă de aprâpe .dacă pretențiunea femeii-este întemeiată. : 
- In general în procedura. civilă” ordinară, când defen- 

dorul nu vine, judecătorul -pâte să “acorde. cererea reela- 
mantului, dacă i se .pare justă, negreşit că cel condamnat 
pâte face oposiţiune și discută. atunci dacă pretenţiunea re- 
clamantului este fundată sati. nu. Aci tribunalul este dator ! 

"să vadă:mai de-aprâpe până la ce. puneti pretenţiunile fe- 
-meii sunt întemeiate. In realitate femeea nu are adversari. | 

“ Bărbatul va. primi pâte cu. bucurie ca ea să facă pretenţiuni 
“mai mari de cât sunt în “realitate . drepturile dotali, numai 

- ca. „să sustragă mai multă. avere de la urmăririle creditorilor.
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De aceea lege spite că, confesiunea bătVatului, adică „proba 
prin excelență, nu va fi ţinută în s6mă în judecată. Înică o- 
dată legiuitorul se tem canu cuin-va socii să câute mij: 

"l6ce a sustrage cât mai: mult din averea bărbatului. 

i 218. Hotarârea pronunţată. de tribunal trebug să fie și 
dînsă publicătă în ăcelași mod ca ȘI. cerereâ de separaţiune, 

- Prin aceste noul publicaţii se "previn toți creditorii şi 
t6te persânele interesate: că separațiunea de patrimonii 'a 

fost pronunţată, 6ă dămihistrațiunie: bărbâtului a încetat Şi 
că-bărbâtul este condamnat să restitue femeii averea anume 

arătată în hotărîrea de sepârațiune de patrimonii. 

919. După. aceea logeă' voibesce ad6 executărea Hotăririi. 
"- Dar 'aci avem o disposițiune 1 forte importântă Găre nui trebue 

uifătă în prăotică și care a dăât loc adeseă la dificultăți. | 
Legea se tes că nu cum-va o hotărîre dată de Sâpa- 

rățiune de pătrimâni! să fie lasâtă mult! tiiip în neexecutare, 
așa ca, bărbatiil să: continue cu ădrhifistrățiueă, averii: o: 
tal ani îndelungați şi de odată să vadă 'creditorir; cari da 
mai contraâtăt: ci bărbatul, că feinecă sedte la lumină o ho-. 

tărire vechă de separaţiune prin car Gere bărbatului săi . 
restilus âsi6reă şi Să se producă ui efect retroactiv din mo-. - 
mentul în căre &. fot “făcută cererea de separăţiune. "De- 
aceea; se :dice'că: hofărirea: de s6paraţiune” nu vă mai pro-. 

duâă etăet, dacă ni vă f exeiătată; sau cel puţin începută 

executârei ci, în teînciiil, cel mai depărtaţ; o lună delă pu- 
blicăre: Se: dice cel - puţin. începută executarea, pentru- -că nu! 
tot-d'auna sar pute executa repede hotărîrea.de Separaţiune.. 

Pâts să fie constituite în dotă sume de bani ȘI bărbatul să 
nu aibă ăver& care să fi& urmărită. In asemenea cas ne 

greșit: că; Hotărârea: iu sar: put& executa într'6' lină: Dacă 
nu se execută 46 bună-voe, executărea trâbus să fis: facută 

după regulelă ds ex&culăre a hotăririlor şi. anume prin ac- 

tele agenților Gâri execută hotărârile, prin. actele portăreilot. 
Executarea care începe într'o' lună . trebue să continue; ca. 
să, se p6tă Qio6 că să executat hotărîrea Sepăraţiunii d6 pa- 
trimonii: 

-D8 rhiblte oră intervin creditorii Diitbatunar în Gerereai 
dă: S6parăţiiliie; adesea bărbătul contestă averăa caro 6 'pre-: 
tinde fomeea; sai cererea de dâuns interese i se pare exâ-.
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gerată bărbatului, așa în cât întrebarea este: pâte bărbatul, 
precum și creditorii să aibă drept de apel în contra hotă- 
ririi care a pronunțat separaţiunea de patrimonii? Necon- 
testat că pot să aibă dreptul de apel, fiind-că legea nicăeri 
nu dice că hotărtrea tribunalului asupra separaţiunii de pa- 
trimonil este dată în ultimă instanţă. De altă parte scim că 
apelul este suspensiv .de orl-ce executare şi că afară de casul 
prevădut în art. 129 proc. civ., pentru punere şi ridicare de 
peceți, pentru reparaţiuni . urgente, pentru depărtarea chi- 
riașului, sequestrarea, și paza lucrurilor, eto., legea nu mai 
prevede că se pâte admite executarea provisorie, Acestea 
dise, o dificultate se presintă în practică: A intervenit -o 
hotărîre de separaţiune pe patrimonii, hotărîrea, acâsta a, 
fost publicată, s'a dat drept de apel bărbatului şi credito- 
rilor, bărbatul chiar a intervenit în “instanţă ; pâte femeea 
să execute hotărîrea de separaţiune? Pote chiar că apelul 
s'a și făcut. De o parte apelul este suspensiv de executare, 
iar de altă parte iegea dice că hotărîrea, care pronunţă se- 
parațiunea de patrimonii, va fi nulă dacă nu. va fi executată, 
sau cel puţin începută executarea, în termen de o lună. de 
dile de la publicarea făcută, conform legii; cum vom ajunge 
la un resultat? In privinţa acâsta s'a propus următorul sis- 

tem. S'a dis: femeea să vie să-câră preşedintelui tribuna- 
lului, care a pronunțat hotărîre, executarea hotăririi și tri-. 

bunalul atunci va constata că termenul de apel nu este 
trecut, pâte chiar că şi apelul este făcut și atunci va dice: 
nu se p6te incuviința acâstă cerere.de executare, de cât 
numai după ce hotărîrea tribunalului va rămâne definitivă, 
ast-fel că pe de o parte şa facut tot ce se put face pen- 
tru “executare, iar de altă parte tribunalul nu a permis exe- 

cuţiunea provisorie, pentru-că nu put s'o admită fără ca 

legea de procedură civilă să o prevadă. Acest sistem nu. 

credem să satisfacă pe deplin voinţa legii. Trebue să ad- 
mitem din diferitele disposiţiuni pe cari le-am citit că hotă- 

rîrea tribunalului se execută fără să fie necesitate de a se - 
confirma în apel. Dacă acâstă executare va aduce. Gre-cari 

“pagube, fie creditorilor bărbatului, fie bărbatului, ei făcând 

apel vor put cere curței ca să oprâscă provisoriii acestă 

executare, până atunci însă hotărîrea se execută. 

65155 9
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Un alt sistem dice că prin hotărire se înțelege: notă: 

" xtre definitivă şi că regula de executare nu-se aplică de 

cât atunci când hotărîrea devine definitivă. (Christescu, art. 

1962 n. 1). e 
“Ori cum ar fi, este prudent din partea femeii să 

â6ră executarea în termen de o lună, chiar dacă acestă 

hotărire este supusă apelului, „Şi chiar dacă apelul este 

făcut. i 
Modificarea adusă de noul cod de proc. civilă în art. 

632 ar complica cestiunea. Vechiul cod qicea ca hotărîrea, 

de reparaţiune a bunurilor să se publice în timp de un an 

şi că executarea să nu încâpă de - cât după publicare, fără 

însă să fie necesitate a aștepta un an. Codul cel noii dice 

că publicările să se facă de patru oră din trei luni în trei 

luni, adică are să trâcă mai. mult de un an, şi alin. ]lal 

cod. nu adaugă cuvintele finale fără să se mai aştepte ex- 
“pirarea, termenului de un an, cât! ţine publicare, însă menţine 

partea întâia ca executarea nu se pâte face de cât din qiua 
când s'a împlinit formalităţile Susmenţionate, adică din diua 

ultimei. publicări. 

C. Drepturile creditorilor - 

Art. 1257 al. Il. Cu tâte acestea, în cas de faliment, sai de nesol. 

vabilitate a bărbatului, creditorii femeii pot exercita drepturile acesteia 

până la suma la care se ridică creanţele lor. 

Art. 1261. Creditorii bărbatului pot interveni în instanţă spre a con- 

testa cererea pentru separarea patrimoniilor. 

Art. '1264. Oreditorii bărbatului pot ataca separaţiunea de patrimonii 

pronunţată şi :chiar executată cu fraudă în contra drepturilor lor. 

Ari. 633 Proc. civ: După expirarea termenului de trei uni al ul- 
timei publicări, creditorii bărbatului nu vor mai putd interveni spre a ataca 

hotărîrea asupra despărțirii averilor. 

220. Mai întâi fără deosebire, fie creditorii femeii, e 

al bărbatului, pot interveni în instanţă în ce privesc6 sepa- 
rațiunea de patrimonii: creditorii femeii pentru ca să constate 
drepturile femeii, creditorii bărbatului pentru ca să conteste 

pretenţiunile femeii. 

Se dă drept ereditorilor nu numai a interveni, dar şi
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a ataca 6 hotărîre de-separaţiune proriunțată în contra băr- 
batului, fie chiar cână acâstă hotărire s'ar fi executat. 

"221. Care este calea pe care 'creditorii vor: pute să 
atace acâstă hotărîre, pentru-că la noi nu există ca în codul 
de procedură frances, reguli relative la, terţa, oposițiune din 
partea, celui de-al treilea ? Modul de a se ataca, hotărîrea va, 

„fi modul ordinar de procedură, se va.ataca hotărîrea prin 
o acțiune atunci când creditorii vor dovedi că separațiunea 
de patrimoniy,. saii. chiar executarea, ei, a fost de ast-fel de 
natură, în cât i-a fraudat. Așa se dovedesce că femeea a 
cerut mai mult de câţi se cuvenia,;; Sati se constată 'că la 
executare bărbatul a, cedat femeii o avere mult mai mare 
de cât val6rea; zestrei femeii : în acest 'cas creditorii pot să 
atace. hotârirea și chiar executarea, ei. 

* Dar, unde acţiunea pauliană se pâte executa, de credi- 
tori în termen de 30 any, aci se dă drept creditorilor băr- 
batului să atace acâstă hotărîre saii: executarea ei, numai 
îutr'un “termen de: trel - luni de la -ultima publicare: a ei. 
Dupăa cest termen ei nu mai pot dis cuta acâstă hotărîte sati 
executarea, ei. Resultă din -modificările aduse! de' noul cod 
de procedură că termenul care nu'era: de cât de-un an se 
prelungescea. El va fi de mai mult, de „15 5 luni, adică un an Și 
trei luni de la prima publicare. 

. 

'D. Efectele separaţiunii de patrimonii : 

Art 1965, Fomeea; care a câştigat separaţiunea de patrimonii, dobân- 
dssce libera administraţiune a avutului să. : Ea :pâte „dispune dv. averea 
sa mobilă şi chiar a o înstrăina, dar nu.pte înstrăina imobilul fără | con- 
simţămîntul bărbatului săă, sai la cas de retus, fară autorisaţiunea judocăţer! 

» Art. 1266. După separaţiunea patrimoniilor, . femeea este datâre să 
contribue după puterea mijlâcelor sale şi ale bărbatului, -la sarcinele casei 
şi la crescerea copiilor comuni. Ea esta datâre să întîmpină aceste sarcini 
în tot, -numai cu al săă,, dacă ;bărbatului nu” i-a, mai rămas nimic. - 

Art. 1267. In cas 'de separaţiune de. patrimonii, bărbatul nu este 
răspundător pentru -întrebuinţarea ce ar „putâ face fomeea cu preţul imobi. 

lului s&i înstrăinat prin autorisaţiunea. judecăţei, afară numai dacă a luat 

parte la contract, sau dacă este probat că preţul a fost primit, de dinsul, 

sai s'a întrebuințat î în folosul săi. : 

Dacă însă vîndarea “imobilului femoil :S'a făcut :cu consimțământul
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să, ori numal în presenţa sa, el este râspundător de neîntrebnințarea pre- 

ţului, dar nu răspunde nici odată de utilitatea, întrebuinţărei du | 

- 221, Hilectele separațiunii de patrimonii sunt că drep- 
turile ce am vădut că le are bărbatul asupra averii dotali 
se perd. Bărbatul înceteză de 'a mai fi administrator al 
averii dotali, tot asemen6 încetâză şi folosința lui asupra 
averii dotali. Prin separaţiunea de patrimonii dota devine 

exigibilă și deci: bărbatul este dator să o restitue. Acestea 
sunt efectele imediate şi cele mai importante ale separaţiuniă 
de patrimonii. 

"Bărbatul trebuind să restitue- dota, femeea ia averea, 
şi în acelaşi timp şi administraţiunea, acestei averi. 

223. Care este capacitatea. femeii în cât privesce actele 
de administrațiuno ? Se qice că femeea dobândesce libera 
administrațiune a avutului săi;. ea pâte dispune de averea 
sa mobiliară ȘI chiar a o înstrăina. 

294, Aci se ridică o mică dificultate. F'emeea separată 
de bunuri — dice legea — pâte să'şi înstrăineze averea sa 
“mobiliară şi așa cum este redactat articolul resultă că pentru 

„acâstă înstrăinare mobiliară, nu este necesitate de autori- 
sarea bărbatului saii a justiţiei,. de 6re..ce art. 1265, după 
ce spune că femeea. are administraţiunea -avutului. săti îi 
pâte înstrăina mobilele, imediat adaogă: „dar nu pâte: 
străina imobilele fără consimțămîntul bărbatului sai al 
justiției“, de unde ar resulta că pentru înstrăinarea averi. 
mobiliare nu” este necesilate de autorisarea . barbatului sati 
a justiției. 

Dacă alăturăm art. 1265. de art. 1285, unde legiuitorul 
se ocupă de drepturile :ce are femeea -asupra averii sale 
parafernale, vedem că fermeea are administrațiunea și folo- 
sinţa “averii parafernale .şi nu o pâte aliena, nică asta în 
judecată pentru dînsa, de cât cu autorizarea bărbatului ș 
în acest articol: 1285 legea nu face. nici o deosebire, în. cât 
privesce înstrăinarea, între averea, mobiliară saii averea imo- 
biliară. Nu trebue uitate nici principiile generali, în cât 
privesce . capacitatea femeii” măritate, coprinse în art.: 199 
după cari femeea, având chiar parafernă, nu p6te da, în- 

"str&ina, ipoteca, nu pâte dobândi avere cu titlu oneros sati 
gratuit fără; concursul bărbatului la facerea actului, sati prin:
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deosebit consimță&mînt înscris. Vrea să dică chiar având 
pârafernă, femeea nu. pâte da, înstră&ina, ete.. fără deosebire 
dacă este vorba de avere mobiliară sait imobiliară. 

Ei bine cea d'întâiiu întrebare .este: femeea, care a ob- 
ţinut separaţiunea, de patrimonii, este capabilă să înstrăineze 
averea dotală mobiliară fără autorisarea justiţiei? S'ar păr6 
lucru curios ca pentru averea parafernală, care de la în- 
ceput nu a fost constituită dotă, femeea să nu pâtă. înstră- 
ina imobilele fără . autorisarea bărbatului şi averea dotală 
să o pâtă înstr&ina.. Pentru ce separaţiunea, de patrimonii să 
facă, ca averea: mobiliară dotală să fie întru cât-va mai com- 
phomisă, mai puţin apărată de cât însăşi averea, parafernală, 
“unde femeea are absoluta putere de administraţiune? - 

Articolul acesta este luat din legea francesă, care se 
ocupă de regimul comunității, și dice că pâte bărbatul, care 
singur are dreptul de administraţiunie: a averii comunităţei, 
ba încă ure și dreptul .de a dispune de acâstă avere mobi- 
liară sai imobiliară, a o înstrăina, ipoteca, ete., pote băr- 

batul să compromită acâstă avere şi atunci se dă voe femeii 
să ceră separaţiunea, de patrimonii; și femeea cerând sepa- 
raţiunea de patrimonii, are dreptul să ia averea carei vine 
în partea sa, şi să facă cu dînsa ce ar voi, pentru-că în aşa 
numitul regim de separațiune femeea 'și păstră&ză întru cât- 

va dreptul de a dispune de averea sa. Ei bine legiuitorul 
nostru copiază acest articol,.uitând că el se ocupă de sepa- 
rațiunea de patrimonii, nu cu ocasiunea regimului comuni- 

„tăţii ca legea francesă, .ci cu ocasiunea regimului dotal și 
atunci, încă odată, ar fi fârte grav. să admitem acâstă ideie 
că femeea de. la sine „să pâtă “dispune de averea sa mobi- 
lare. 

. Am propune în privinţa ac6sta, să se reducă; termenii 
art.. 1265 numai la actele de administraţiune. Dacă o înstră- 
inare constitue un act de. administraţiune, atunci să se dea 

voe femeii a face acest act fără autorisarea bărbatului sait 

a justiției. Așa, de exemplu, este o moşie care se admini- 
strâză de însăși femeeu, ea pote să facă învoire pe dînsa, 

moşia va produce şi produsele se vor vinde, — vîndarea 
constituind un act de administraţiune & moşiei, femeea o va 
pute face fără autorisaţiunea bărbatului. Dar dacă ar fi acte,
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cari ar trece peste administraţiune, cum ar fi de exemplu 
vîndarea de mobile, de o valre însemnată, de efecte, de 

rentă asupra Statului, acţiuni ale Băncei Naţionale, scrisuri 

funciare, rurale sait urbane, ete., — înstr&inarea lor. făcută 

de femee singură ar fi un act care ar trece peste capaci- 
tatea ei, pe care femeea nu lar pute face “singură, atuncă 

când a dobândit aceste mobile. (Laurent, n. 557. — Dreptul, 
n. 15/75. — V..Deosibite specie, Christescu, art. 1265,n. 11—17). 

225. Nu pâte în ori-ce cas femeea să dispue ori 'cum 
ar voi de creanța ipotecară ce ar av6 contra bărbatului 
pentru restituirea dotei sale, pentru- că femeea nu pole s să 
renunţe la ipoteca sa. | 

226. O altă controversă, puţin importantă î în legea fran- 
cesă însă de o mare importanță în legea n6stră, este aceea 
a se sci dacă după separaţiunea patrimoniilor imobilul dotal 
devine alienabil. 

- Sunt spirito fârte însemnate cari admit acâstă înstrgi- 
nare; chiar în Facultatea n6stră se susţine că femeea pote 
să înstrăineze imobilul dotal,. negreşit cu autorisarea băr- 
batului sau a justiţiei. Modul de argumentare în favorea . 
acestui sistem este forte simplu. El se basâză pe chiar 
textul art. 1265, după care femeea pâte dispune de averea 
sa mobiliară și chiar a o înstrăina, dur nu pute înstreind îmo- 

- bilele. fără consimţemintul bărbatului. De ce imobile pâte să fie 
vorba aci? De imobile parafernale?. Nu, pentru-că art. 1955 
se ocupă de averea parafernală și spune că — fie că ari . 
femeea separată de bunuri, fie că nu ar fi — imobilele pa- 
rafernale sunt şi rămân alienabile. Deci dar nu pâte să se 

crâdă că aci Jegiuitorul se gândesce la un. imobil parafer- 
na], pentru-că acest imobil este alienabil şi legiuitorul. o 
spune chiar în art. 1285. Cu atât mai mult —: dice acest 
sistem — cu cât vom vedă că, preseripţiunea în timpul e că- 
sătorici nu merge coritra imobilului dotal: | i 

“Art. 1878. Preseripțiunea nu curge, pe. cât timp ține căstitori aa, 
în contra femeii măritate, în privința imobilelor dotali cari uiti fost 
declarate alienabili prin contractul de ciisălorie, de căt, dacă iu fi 
început « curge mai înainte de căsătorie, sait din . momentul separa- 
fiunei patr imoniilor, conform i art. 1856 —1270, veri: cure ar E epoca 
în care a început Dosesiiea. : îi.
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Pentru ce nu curge prescripțiunea în contra. imobilului 
dotal în timpul căsătoriei? Pentru-că el este inalienabil și 
legea dice curat: acele imobile. dotali cari nu Sai declarat alic- 
nabile, dacă se declarati alienabile, preseripţiunea are loc. 
Legiuitorul vine îndată și spune că prescripțiunea . începe 
din momentul separaţiunei de patrimonii..Decă dar, inpre- 
scriptibilitătea, mergând alătură cu inalienabilitatea, atunci 
când legea admite prescripțiunea, negreşit că admite şi în- 
străinarea. 

Necontestat că sistemul acesta are în favârea sa argu- 
mente tari trase din art. 1965. Cu tâte acestea nu credem 
că acâsta a fost voinţa legiuitorului. Este o consideraţiune 
generală pe care o spunem. Pentru ce se cere separaţiunea 
de patrimonii? Atunci când daraverile bărbatului sunt atât 
de rele în cât zestrea se găsesce în pericol. Vrea să qică 
atât cât bărbatul este cu averea, atât cât daraverile lui merg 
bine, opresci înstrăinarea imobilului dotal şi tocmai când 
bărbatul este ; într'o situaţiune atât de rea, compromis cu 
totul în daraverile lui, ceea-ce dă drept; femeei, pentru ca 
să'și asigure averea dotală să câră separaţiunea de patri- 
“monii, toemai atunci când bărbatul va insista mai mult de 
cât ori când de femee ca să înstrăineze imobilul dotal, pen- 
tru-că el nu mai are avere şi trebue să plătâscă pe credi- 
ditori, tocmai atunci facă, ca acest imobil dotal să fie înstrăi- 
nat. Cu alte. cuvinte; în scop de a se păstra şianu seperde 
averea dotală, o compromiţi cu desăvîrşire, fiind-că tocmaj 
atunci când leginitorul se teme să nu aibe loc înstrăinarea 
dai dreptul femeii” să înstrăineze . imobilul dotal. Și. atunci 
bărbatul ne: mai având nimic, ce siguranță mai dal femeii ? , 

„Mai. avem şi un alt argument tras. din art. 1267. 
| Am vădut că atunci când se declară, în actul. dotal că 
cu banii. dotali să se. cumpere. un imobil, imobilul. devine 
dotal, sai când s'a. is că cu Danii, „proveniţi din vîndarea, 
unui imobil. dotal,. cumpărându- se un alt imobil, acesta să 
devie. dotal, bărbatul. î în ;tâte aceste casuri este răspundător 
nu numai de întrebuinţarea banilor, dar și de. utilitatea în- 
trebuințărei. Acum ce dice. legiuitorul: în: art. 1967? Bărbatul 
va răspunde în unele . cagură Şi de întrebuințare. şi de uti- 
litate, altă-dată nu răspunde, nici de. una nici, de: alta și. acest
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cas din urmă este atunci când existând separaţiune de pa- 
trimonii, el nu a primit bani, sait -nu aasistat la vîndare,. 
„Apoi dacă este permis, după cum spune acest sistem 

să se dică că imobilul dotal este.alienabil în momentul în . 
care separaţiunea de' patrimonii a avut loc, ce te mai ocupi 
tu legiuitor de întrebuinţarea banilor? Pot să înstrăinez imo- 
bilul dotal însemnâză că pot să dispun de bani ori cum 

voesce eii și aşa fiind cum se mai gândesce legiuitorul dotal 
să fie bărbatul r&spundă&tor saii nu de întrebuințarea banilor 
proveniţi din vîndarea imobilului dotal? Cum să mai gândesce 
la acâstă întrebuințare atunci când imobilul acesta pâte fi 
alienabil? 'Așa dar legiuitorul ocupându-se şi în urma sepa- 
rațiunii de patrimonii, de răspunderea bărbatului fie de în- 
trebuinţare, fie de utilitate, se înțelege de Ia sine că el s'a 
gândit câ regimul dotal nu este desființat; prin separaţiunea, 
de patrimonii. 

„“ Prin urmare art. 1965 nu a făcut de cât să reproducă 
legea francesă, care se ocupă de casul comunității legali, dar 
nu s'a gândit un minut măcar ca să aplice aceeași regulă 
pentru imobilul dotal şi să declare că toomai în casul în care 
pericolul zestrei este mai mare şi ţoemai cu ocasiunea, luărei 

bunei măsuri de asigurare a zestrei, să declare imobilul 
dotal alienabil şi să priveze ast-fel pe femee de o garanţie 
pe care o avea până aci, de a 'și veds dota sa asigurată. 

Ecă pentru ce nu credem că se pote admite acâstă so- 
luțiune, ea confundă cu desăriîrşire ideia legiuitorului și in- 
tenţiunea lui. 

Cât pentru argumentul tras din preseripţiune, -ne măr- 
ginim numai a răspunde că nu în tot-deauna imprescripti- 
bilitatea merge paralel cu inalienabilitatea. Nu avem de cât 
să observăm că imobilul dotâl de şi inalienabil se pâte pre- 
scrie în timpul căsătoriei, daci prescripţiunea î începuse îna- 
inte de căsătorie. Suspendarea prescripțiunii ține mai mul: 
la considerarea că -femeea este considerată ca non valens. 
(Troplong, n. 3598.,— Marcad$, art. 1554, II. — Aubry et Rau, 
Ş 539 tex. și n.1,3,5. — Colmet; de Santerre, n. 235, 1.— 
Laurent, n. 537. — Guillouară,. n. 2110. — Bul. Cass. n. 242/84, 
588/88, 158/89. — Dreptul, n. 16/80, 81, n. 74/82, 43/84, 9/76, 8/89). 

227. Nici o dificultate asupra - efectului retroactiv ce
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produce hotărîrea care admite separaţiunea de patrimonii. 

_Scim că în principii hotărîrile sunt declarative de drepturi. 

„deci dar din acest punet de vedere ori-ce hotărîre produce 
efectul săi din momentul în care este făcută cererea, în jus- 
tiție. Același lucru pentru separaţiunea de patrimonii. Actele 
cari ar atinge întru cât-va drepturile femeii, făcute de bir- 
bat în acest interval, nu se pot lua în considerare. Cu t6te 

acestea până ce hotărîrea de separaţiune nu intervine, este 

necontestat că bărbatul 'și conservă administraţiunea şi folo- 
sința sa și deci actele făcute de dînsul în marginea acestei 
administraţiuni, pe câtă vreme nu sunt facute în vedere de 
a frauda drepturile femeii, rămân respectate. 

228. In fine zestrea, după însăși definiţiunea ei, fiind. 
averea pe care femeea o aduce bărbatului pentru întreţi- 

nerea căsătoriei, nu se pâte admite ca după separaţiunea de 
patrimonii veniturile dotali să nu fie întrebuințate la aceeași 
destinaţiune. Deci dar de şi femeia ia administraţiunea, averii 
de și folosinţa i vine ei, totuși ea trebue să contribue la 
întâmpinarea greutăților căsătoriei. Prin urmare dacă băr- 
batul nu ar mai ave avere de loc, atunci aceste întîmpinări 

se fac de femee. Contribuţiunea femeii la sarcinele căsăto- 
riei se va determina, de justiţie, atunci când va fi contes- 
taţii, în proporţie cu situațiunea sociului și cu averea de care 
dispune femeea. 

E. Cum înceteză separaţiunea de patrimonii 

„Art. 1270. Separaţiunea de patrimonii între bărbat şi femee pâte înceta 

şi regimul creat prin contractul de căsătorie pâte fi restabilit, cu consim- 
țămintul ambelor părți. - 

Acâstă restabilire nu se “pâte face de cât prin tribunal, după for- 

mele prescrise în codicele de procedură, 

- In acest cas tâte sunt puse în starea de mal înainte, ca şi cum n'ar 

fi fost -separaţiune, fâră însă a se atinge întru nimic efectul aclelor făcute 

de femee, în urmarea art. 1465, „1266 şi 1267. 

„Verl-ce convenţiune, prin care socii ar modifica regimul creat prin 

contractul lor de căsătorie, este nulă. . 

Art. 634 Pr. civ. Despărțirea averilor între bărbat şi femee pote 

înceta şi regimul creat prin contractul de căsătorie pote fi Srăşi restabilit 

prin coosimțămîntul. ambilor soci.
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Art. 635 Pr. civ. Spre acest stirşit bărbatul şi femeea vor da o pe- 
tițiune la tribunalul care a pronunțat separaţiunea,, patrimoniilor şi vor 

cere uhirea averilor. 

Art. 636 Pr. civ. Părţile se 'vor presinta în persână la tribunal şi 

declararea verbală a voinţei 'lorse va constata în procesul-verbal al şedinţei. 

- Tribunalul va pronunţa apoi hotărirea pentru unirea averilor.” 

__ Acestă hotărîre se va publica în extract, potrivit art. 630, ca şi aceea 

pentru despărţirea averilor. . 

Art. 637 Pr. civ, Unirea patrimoniilor nu va.vătăma întru nimic 
drepturile dobîndite de cel de-al treilea în timpul separațiunii patrimo- 
niilor, conform art. 1266 şi: 12067 din codicele civil. 

229. Socii pot.să facă să înceteze starea ae separaţiuni 
de „patrimonii. Spre acest sfirşit el se adresează. prin peti- 
ţiune la preşedintele tribunalului. Tribunalul ch6mă pe soci 
cari trebue să se presinte în pers6nă înaintea lui. Socii fac 
deelarațiune că înţeleg să înceteze separațiunea de patri- 
monil şi tribunalul dă o hotărire care este de expedient prin 
care declară că a încetat separațiunea de patrimonii. 

-  Hotărîrea care pronunţă încetarea, separaţiunii de pa- 
trimonii va trebui să fie publicată întocmai cum se publică 
şi hotărîrea care a admis separaţiunea de patrimonii. Acâsta 
se înţelege în interesul celor de-al treilea care ar putea să 
contracteze cu femeea în încredințarea, ce o aii că există sepa- 

“rațiune de patrimonii şi deci, dacă nu ar fi publicaţiune, nu 
„ar put6 femeea să vie, după:ce a făcut un act de adminis- 
trațiune, să invâce situaţiunea în care se găsea încetând 
separaţiunea de patrimonii. - | 

230. Asupra efectelor încetărei separaţiunii de patrimonii 
„legea se pronunță într'un mod 6re-cum necoreet, când dice 
„că se va restabili regimul care era înainte prin contractul 
de căsătorie. Expresiunile acestea că regimul de mai îna- 
inte se repune, 'și ia fiinţă, sunt exacte pentru legea 'fran- 
cesă, unde există comunitate, Negreşit că separaţiunea de 
patrimonii este o. sitiațiune cu totul contrarie aceloea a Co- 
munilăţii şi prin urmare în legea francesă când încetâză 
separaţiunea „de patrimonii se pâte dice că: regimul, care 
până aci era dat la o parte, este repus, pe când la noi avem 
regimul dotal şi acest „regim continuă a exista şi după sepa- 
rațiunea de patrimonii. 

Este adevărat că acei cari susțin cum ca regimul dotal
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încetâză prin separaţiunea patrimoniilor şi die că femeea ar 
" putea să înstrăineze imobilul dotal, invâcă chiar acest articol 
1270 şi procedura civilă, dicând: vedeţi că legea spune că, 
pe câtă vreme a durat separaţiunea, de patrimoniă, regimul 
care exista în contractul de căsătorie era pus în suspen-" 
siune, şi când dice legea că se repune acest regim ? Când 
înceteză separațiunea, de patrimonii. 

"Și acest articol nu a făcut de cât să “traducă î în mod 
inconscient articolul corespungător din legea francesă și 
dovadă despre acâsta este însuşi art. 637 din Pr. civ., care 
dice: „unirea patrimoniilor nu ta vătăma întru nimic drepturile, “ 
ate. Care unire de patrimonii? De unde regimul dotal face 
unire .de patrimonii? Negreşit bărbatul are administraţiunea 
“averii dotali, dar nu este considerat de cât ca un mandatar 
al femeii și deci averea femeii, fie dotală, fie parafernală, 
tot timpul este: distinotă de averea bărbatului. - 

Vedem dar că. cuvintele acestea „unirea patrimoniilor“ 
arată că legiuitorul rumân traduce ideile legii franceze. sati 
codul de procedură 'genovez, fără să'şi dea sâmă că la noi nu 
există regimul comunității. Aceste texte dar. nu aii nici o 
val6re din punctul de vedere al separaţiunii de patrimonii. 
„Mai exact este să spunem -ceea-ce dice aliniatul IL al art. 1270 
că în acest cas t6te .sunt puse în stare de mai înainte 

ca și cum nu ar fi fost. separaţiune; cu alte. cuvinte: socii 
sunt : supuşi în situațiunea în care se găsiaii mai înainte, 
bărbatul reia administraţiunea averii dotali şi i întră în drep- 
turile sale de folosință legală. . 

231.-Se înţelege că tâte aceste efecte nu pot să. se pro- 

ducă în mod retroactiv Şi deci:t6te. actele :făcute de femee 
în limitele capacităţii sale, în timpul .separațiunii de patri- 
monii, ca una ce avea administrațiunea averii dotale, trebue 
să fie. respectate. pe. câtă vreme ele ai fost facute în înter- 
valul cât 'a. durat. separaţiunea de: patrimonii. Si 

Ideea. dar este acâsta: starea de-mai înainte. în care se 

găsiaii socii, relativ Ja. convenţiunile lor matrimoniale, reîn- 
cepe din momentul în:care a avut loc; încetarea separaţiunii 
de patrimonii..
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 SBOȚIUNBA III 

Despre restituţiunea dotel: 

232. Art. 1271 nu figarâză 4 în coăul Napoleon, el este 
înspirat legiuitorului. rumân de comentatorii codului Napo- 
leon. Acest cod nu conţine un articol care să determine la 
„ce epocă are loc restituţiunea, dotei, aşa în cât comentatorii 
numai preciseză casurile în cari va avea loc restituțiunea 

dotei. 

Art. 1271, Obligaţiunea de a restitui dota ia nascere sai prin desfa- 

cerea căsătoriei, sati prin separaţiune de patrimonii, saă prin absenţa unuia 

din soci. : 

„233, Nică o dificultate pentru casul în care s'a desfăcut 
căsătorie, fie că desfacerea are loc prin mârtea uneia din 

soc, fie. că are loc prin divorț, restituirea dotei trebue să 
aibă loc. 

234, Nici o dificultate 6răşi pentru casul de separațiune 
de patrimonii. 

235.. Cât pentru starea de faliment, se pare— cum am 

spus. și. mai sus — din diferite texte ale codului comercial, 
că se creâză bărbatului o situațiune de ast-fel:de natură 
în cât femeea 'și exercită drepturile. sale de restituirea 
dotei, fără să fie necesitate de formalitatea separațiunii de 
patrimonii. 

Art. 793 C. com. In « cas de faliment al bărbatului, fe- 
meea reia imobilele dotali, cu dreptul de a percepe veni- 
turile, precum și imobilele. parafernale cari "i aparțineau în 
momentul căsătoriei şi pe acelea pe cari le-a dobândit î în 
timpul. căsătoriei“. . 

Art. 794 C. com. „Femeea. va, a relua asemenea imobilele 
dobândite de dînsa și în: numele er, cu banii provenind din 

y înstr&inarea, bunurilor cară X aparțineau î în momentul căsă- . 
toriei, ete.“ 

Aşa dar în cas de faliment al bărbatului, după codul 
comercial, femeea exercită de-a dreptul acţiunile sale în res- 
tituțiunea dotei, fără ca, femeea să fie nevoită a intenta, a0- 
țiune de separaţiune.
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236. Dacă se admite « acâstă ideie, trebue să dăm aceeaşi 
soluţiune şi pentru cele-l'alte casuri în cari bărbatul de drept 
perde administraţiunea, averii sale. Așa, în cas de interdic- 
țiune, fie legală, consecința unei condemnaţiuni la o pe- 
d6psă infamantă, fie judecătorescă pentru nebunie. Bărbatul 
neputând administra averea sa proprie, perde dreptul de a 
administra averea dotală. 

„237. In fine legea mai spune că restituțiunea dotei va, 
avea loc şi atunci când unul din doi va fi absent. Redac- 
torul nu spune ce înțelege prin absenţă. Negreșit că nu . 
este vorba, de casul în care unul din-soci nu sar găsi pre- 
sent la domiciliii, ci legiuitorul s'a gândit la ideia juridică. 
de absenţă, dar nu se precis6ză care epocă a absenței va, 
„put să dea loc la restituțiunea, dotei epoca absenței presumate 
sail când absența este declarată? Credem că nu pâte avâ 
loc restituirea dotii de cât atunci cânda avut loc trimiterea, 
în posesiune provisorie a averii absentului. 

238. Este important să notăm că afară de casurile ară- 

„tate, restituirea dotei nu pâte fi valabil făcută. In adevăr 
dacă ar fi permis ori când bărbatului să restitue- dota, regi- 
mul ar fi desfiinţat în fapt. Să adăogăm însă că o asemenea 
restituire ar fi adesea fictivă: Bărbatul dar care ar face o 

restituire chiar reală: în. afară de casurile prevădute este 
expus a fi condemnai le « o nouă restituire. 

Art. 1977. Dacă căsătoria a "ţinut dece ani de la împlinirea ' terme: - 

nelor puse pentru plata dotei, femeea sai moștenitorii. s5l o vor putea re- 

peti de la bărbat, la epoca restituţinnil, fără să fie datori a proba că el a. 

primit-o, bărbatul nu se va putea apăra de îndatorirea. de a o restitui, de 

cât dacă va proba că a fâcut cuvenitele diligenţe spre aşi o procura şi că 

acelea aă rămas fără efect. 

„989. Când se cere restituirea dotei de la bărbat, celce 
o reclamă .este dator să dovedâscă două lucruri: 1) ce anume. 

dotă a fost constituită și 2) că bărbatul a primit. dota cei 
s'a constituit. : 

Imprivinţa dovedirei constatării dotei nici o dificultate, 
pentru-că scim că convenţiunile matrimoniale trebuese fă- 
cute prin act autentic şi contractul bănesc de căsătorie fiind
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„un contract solemn, proba constituirei dotei nu se pâte face 
de cât după regulele generală ale actelor solemne. Dar că 
s'a; constituit o dotă. bărbatului. și că a urmat 'căsătoria, 
prin acâsta.nu însemnâză; că bărbatul a primit în realitate 
dota, ci trebue să se facă şi acâstă probă. 

“In ce.mod trebue să se facă proba de primirea, datei? 
Aci nu mai suntem, ca în casul de constituirea dotei, în 
fața. unui act juridic care nu se pâte dovedi de cât prin un 
act învestit cu formalităţile cerute de lege. Primirea zestre! 
se va: dovedi - după regulele: generale. ale ' probelor. Cari 
sunt aceste reguli? Dacă femeea, însăși și-a constituit dotă 
şi dacă. bărbatul tăgăduesce că'a primit, acâstă dotă, se în- 
țelege: că femeea nu pâts: să dovedâscă de câi arătând un 
înscris despre primirea zestrei de către bărbat. Suntem. în 
regulele generali după cari ori-ce act juridic trebue să fie 
constatat prin înscris, întru cât, valOrea luă trece peste suma 
de 150 lei. 

'240. Nu putem da acecași soluţiune ȘI nu puteri obliga 
„pe femee care:pretinde' restituirea dotei,. să dovedâsecă cu 
înscris primirea dotei -de către bărbat, atunci când dota, a 
fost. constituită de o altă pers6nă de cât de 'ea însăși, pen- 
tru-că în: asemenea cas darea dotei bărbatului nu mai este 
un fapt. personal al femeii şi deci femeea .nu.pâte: să fie 
întru cât-va în vină că nu are un înscris. de la bărbat, .că 
i-a numărat în realitate zestrea. Cel de. al treilea, care a 
constituit: dota şi care în realitate este obligat.să o plătâscă, 
acesta trebuia să ia măsuri :când a.achitat dota ca să se 
pună 'la adăpostul unei noui cereri. ce ar face. bărbatul, însă. 
dacă acest de-al treilea nu a luat măsuri, dacă'a credut să 
urmeze credinței bărbatului, şi-a plătit zestrea fără să ia 
„dovadă atunci femeea se găsesce în imposibilitate mate- 
rială de a av6 din partea bărbatului un act cu care să do-- 
vedâscă plata dotei și de. aceea se admite că dacă s'a con- 
stituit dota de către o pers6nă străină, plata făcută bărba- 
tului se pâte dovedi de femes sai moştenitorii €i prin ori- 
ce mijloc. 

„241. Se pâte întâmpla ca dota să fie constituită de. în- 
săși femeea şi cu tâte acestea să fie admisă proba cu mar- 
tori, Nu facem alusiune! la casul în care s'a perdut chitanţa
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ce a dat bărbatul: femeii. Presupunem casul în care femeea 
şi-a constituit dotă bunurile viitâre şi. se deschide o moşte- 
nire femeii. Dacă moştenirea cuprinde imobile, dovadă. pri- 
mirei zestrei viitâre de către bărbat se” face fârte uşor, fe- 

- meea nu are.de cât să dovedâscă că dinsa a fost moşteni- 
„t6re. și că imobilul despre care “este vorba, făcea, parte din 
moștenirea aceluia la 'care ea avâ drept. Insă să presupu- 
nem că moştenire. coprinde avere mobiliară și nu numai 
mobile propriii (is, -dar efecte, valori ete. In timpul: căsă- 
toriii bărbatul! este . -representantul legal âl zestrei, până 
acolo în cât nici nu se. pote admite ca femeea să potă in- 
terveni în vre-un act înaintea justiției. Deci dar bărbatul 
primesce în numele femeii zestrea viitâre, moștenirea ci, și 
dacă bărbatul, presupunând pe: femeea moşenit6re singură, 
a luat în numele femeii acâstă avere şi. nu a făcut nici: un 
inventariii de ce anume 'valori ai fost 3 în moştenire femeea, 
care se. găsesce în : imposibilitate + ide a face să se constate 
ce avere i-a rămas, :pâte'să dovedâscă că bărbatul a primit 
acestă avere. Gre- -care, cu ori- -ce mijloc, cu: presumpţitini, 
martori, ete. 
-: 242. Obligaţiunea ce o are fomeca sai moştenitării. e], 
când “cer restituirea dotei, să dovedâscă că dota a fost plă: 

tită bărbatului, :suferă, o excepțiune atunci când “ai: trecut 
10 ani de la constituirea, - 'dotei, adică de Îa celebrarea căsă- 
toriei. În acest cas — dice legea — femeea sati moștenitorii 
ei vor put să repete 'zestrea de. la bărbat, fară-a, proba 
primirea ei. Aci avem 6re o preseripțiune fundată pe o: pre- 
sumpțţiune de plată? Nu, ci mui mult o pedâpsă pusă băr- 
patului pentru neglijenţa ce a arătat. că nu a cerut zestrea 
de la constituitor. Origina' acestei disposiţiuni o găsim . în - 
legea 33 din Digeste „De jure dotium.“ Este bine să nu | 
confundăm acâstă regulă . pusă 'de art. 1277 cu altă-- regulă 
care a influenţat mult pe comentatori, pusă de Justinian în 
Novela 'C, unde se adinite presumpțiunea de :plată: zestrei 
făcută bărbatului, | 

Care este. interesul de a seci dacă este « 0 disposiţiuno 
fundată pe presumpţiunea de. plată, sai este.un fel-de pe- 
depsă pusă bărbatului pentru 'neglijența sa? Interesul este 
că dacă am dice că este aci O presumpţiune de plată, dis-
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posiţiunea art. 1277 s'ar aplica şi când femeea ar fi consti- 
tuit ea însăși dotă. Din lucrările. preparatorii ale. acestui 
articol resultă că nu a fost. acâsta intenţiunea legiuitorului, 
pentru-că femeea nu se pâte.da la o parte de a doveâi plata 

„_Zestrei bărbatului, atunci când a constituit-o ea. Aci deci avem 
numai o pedepsă pusă de lege bărbatului pentru neglijenţa . 
ce a avut de a cere zestreă de la acel care a constituit-o, 

„248. Dacă acel care a promis dotă, va î solvabil, nu 
va, fi nică un inconvenient, bărbatul va putâ cere zestrea Și 
Srăşi fiind-că nu este o presumpţiune de plată, creanța, băr- 
batului contra constituitorului continuă atunci când bărbatul 
a fost nevoit să dea zestrea femeii. -De şi bărbatul va re- 
stitui dota femeii, nu e mai puţin adevărat că el este în 
drept să reclame acâstă zestre de la acel carea promis-o 
şi când acesta va fi solvabil; negreșit că va reuși să pri- 
mâscă zestrea şi nu va suferi nici-o perdere. Când însă 
constituitorul nu este solvabil, bărbatul va fi pedepsit, pentru 
că dinsul nu a avut grije să câră zestrea atunci când per- - 
ș6na, acâsta, era, solvabilă. Dar pentru că aci nu este vorba 
de cât de o neglijență a bărbatului și legea îl pedepsesce 
pentru acestă neglijenţă, bărbatul nu va mai suferi acâstă 
pedepsă, când va. justifica că a făcut cuvenitele diligenţe 
pentru a-și primi zestrea şi că acele diligenţe ai rămas fără 
resultat.  Ac6stă diligență pâte să fie o chemare în judecată. 
De multe ori pâte să nu fie suficientă acâstă chemare în 
judecată, așa, în cât este lăsat cu desăvîrşire la: aprecierea, 
judecătorului de-a o fixa... Sa 

| drt. 1972. Dacă dota consistă în imobile, sati în mobile,. care după 
cele legiuite în art. 1245 și 1240, au fost rămase în proprietatea femeii 

" bărbatul saii moştenitorii sei pot fi restrînşI a o restitui îndată ce obliga- 
„iunea de restituire a luat nascere. . i “ 

Art, 1273. Dacă dota consistă în bani sai în alte imobili, cari ad 
fost trecut în proprietatea bărbatului, conform art. 1245 şi 1246, obligaţiu- 
nea de restituire are termen de un an din momentul de când a luat 
nascere. 

, " 
Acâstă obligaţiune, în cas de separațiune de patrimoniă, va trebui 

să fe plătită sai asigurată îndată fără nici o dislincţiune. 
„Art. 1974. Dacă mobilele, a cărora proprietate a rămas a femeii, ai 

perit prin uz şi fără culpa bărbatului, acesta nu va fi dator să întârcă 'de 
cât pe cele rămase şi în starea în care: se vor afla.
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. Cu tâte acestea femesa va ev6 facultate în ceea-ce privesce. ruiele, 
vestmintele şi alte obiecte de întrebuințarea sa personală, să ia.pe cele co 
servesc la uzul săi actual, fâră a distinge dacă chiar acelea ai fost con- 
stituite ca dotă sai dacă a fost făcute în timpul căsătorii, 

” Asemenea şi în 'casul când: acelea ati fost constituite estimate; fe- 
meea va avă facultatea a lua în natură lucrurile: cari servesc la uzul sei 
actual, saii a cere ustimaţiunea celor constituite ca dotă, rămâind:să se 
coprindă acea sumă în restul dotei de restituit. . - . 

„Art. D975, Dacă dota coprinde obligaţiuni Sati . constituţiuui dou .ren- 
dită cari au perit, în tot sai în! parte, fără neglijența bărbatului, acesta nu. 
va fi răspundălor; ei se va libora restituind contractele. i 

Art. 1276. Dacă, dota coprinde un usufruct, bărbatul sati moștenitorit! 
săi vor fi obligaţi să restitue ntima! dreptul. 46 usufruct, nu şi fructele din: 
timpul căsătorii. . . 

244. Cu privire la restituirea doter' legea deosibesee: 
mai întâi casul în care bărbatul este dator să restitue anume, 
obiectele acelea pe cari femeea le-a avut dotă şi asupra că- 
Tora ea a rămas proprietară. Seim că în “principii femeea 
rămâne proprietară pe imobilele constituite dotă, chiar dacă 
ele aii fost prețuite, fiind-că prețuirea imobilelor nu. face 
vîndare. Asemenea femeea rămâne proprietară și pe lueru- 

„rile, când mai întâiu ele nu aii fost preţuite, însă ai fost 
determinate şi al doilea, în cas când chiar dacă ar fi fost 
preţuite, părţile ai spus că acâstă preţuire nu face vînqare. 
In aceste. casuri bărbatul va fi dator să restitue femeii însăși 
obiectele cari s'ai adus ca dotă, şi el le restitue în starea 
în care se găsesc în momentul cână are loc restitu- 
irea. Deci dacă în acea epocă lucrurile sunt perite, perderea! 
privesce pe femee, deteriorările asemenea, afară numai 
dacă ar E: să se impute bărbatului vre-o culpă sai negli- 
gență. | 

Art. 793 codul comercial prevede acelaşi ce cas când dice: : 
„In cas de faliment al bărbatulni, femeea reea; imobilele do- 
tali, etc.“ 

245. Cu tâte acestea legiuitorul a cregut că în cas când: 
lucruri mobili ai fost constituite dotă, şi mai ales acele lu- 
ceruri cari servesc, fie numai la usul femeii, fie la usul co- 

mun, ar fi prea nedrept să se pună. riscurile şi  perderile 

acestor lucruri în sarcina femeii şi de aceea a permis ca, 

68155 - - 10
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femeea să fie în-drept, de şi individual — casă die așa — lu- 
crurile'pe- cari 6â, le-a adus''ca dotă ati perit; oră 'saui dete- . 
riorat, să 'primâscă lucrurile 'cari'sunt în ființă în momentul 
în care are loc restituirea dotel, adică 'să ia în natură lu- 
“cerurile cari sunt trebuinci6se usului: ei, de şi aceste lucruri 
nu. sunt identic acelea pe cari ea le-a: adus dotă; Pentru ce 
ac6sta ? Pentru-că bărbatul a avut venit! dotal. EL cu acest 
venit trebuia să ' întreţină căsătoria şi pe femee, femeea a 
adus 6re-care obiecte pentru .usul ei. şi prin! acâsta a făcut 
economie bărbatului de a cumpăra aceste lucruri pe cari el 

era dator să le dea. Lucrurile s'aii' deteriorat, ar fi prea 
nedrept ca femeea să plece din casă: lăsând acele oviecte 
cari aii servit la usul. ei în casa bărbatulni şi de aceea legea 
decide că femeea va av6 facultate, în:-ceea-ce privesce ru- 
fele, vestmintele și alte obiecte de întrebuinţarea sa perso- 

-nală, să ia pe cele ce servesc la usul săi actual. 
246. Carl sunt aceste obiecte pe cari femeea le pâte lua 

de-a dreptul fară să se mai cerceteze dacă în adevăr ele ai 
fost constituite dotă sai altele?  . a 
„Mai întâiu spune legea: „rufele, vestmintele“ şi:! mai 

adaogă: „și alte obiecte de întrebuințarea, sa personală“. Aci | 
legiuitorul se servă de termene vagi, voind să lase întru cât- 
va la aprecierea judecătorului cari ar fi acele obiecte trebuin- 
ciOse personal femeii. Așa o bijuterie dacă acâstă bijuterie ar fi 
de o val6re prea mare, judecătorul nu ar permite să se dea în 
locul unor rufe, cari s'aii constituit dotă, însă dacă: ar fi:de 
o val6re mică atunci se pâte permite femei a o lua. Asemenâ 
și în privinţa mobilelor, mobilele de prima trebuinţă trebue 
să se dea femeii, pentru-că sunt personal trebuinci6se ei. 
(Troplong, n. 3640. — Aubry et Rau, $ 540 tex. şi n. 25—97 
numai pentru lucrurile de intreţinere. — Gauillouară, $ 2147— 
2152 pentru tâte- lucrurile).: -: LA e 

247. Legiuitorul nu se ocupă! de :val6rea, lucrurilor pe 
cari femeea le primesce, comentatorii însă argumentând 
dintr'un . articol, pe care'l. vom ved6 îndată, die că dacă 
obiectele pe cari le primesce femeea drept acelea. pe cari 
ea le-a constituit: dotă sunt de o val6re. mai, mare de cât, 
val6rea lucrurilor aduse de dinsa, femeea să nu fie datâre. 
a plăţi nici o sumă de bani. Dacă însă, din: contra, val6rea
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„lucrurilor luate . de femee: ar. fi mai.mică.de cât aceea a 
lucrurilor. pe cari ea le-a, adus şi. dacă ar fi Să se impute: 
întru cât-va, bărbatului perderea lor, atunci. se. permite femeii 
a lua. diferenţa. T6te acestea, le vom, vede îndată, când vom 
vorbi de casul în. care Jucrurile mobili ; „al fost. preţuite şi 
când femeea, va fi în. drept să ia sumă, fixată. i 
| 218. Dacă a fost constituit dotă un Ieru incorporal, o: 
creanţă, o rentă, femeea:va fi. în drept, cână acâstă creanță, 
nu.a fost plătită bărbatului, să. ia la. desfacerea. căsătorii * 
însuși. titlul acelei creanţe şi bărbatul este descărcat, oferind 
femeii titlurile ce-i.s'a dat. a i, 

„3. 249: Găsim în: privinţa usufruetulul constituit dotă, o 
disposiţiune anume specială în art. 1276, care qice că. atunci 
când se constitue drept zestre un usufruct, se consideră că 

„se constitue însuși acest: drept de usufruct, iar nu fructele 
pe cari are să le.percâpă bărbatul. 

, Deosebirea; este fârte mare. Dacă ar fi să se constitue 
ca zestre fructele unui imobil, saii veniturile unei rente. ori 
dobânda unei creanţe, aceste fructe, aceste venituri, aceste 
dobândi ar fi însăşi ele considerate ca nisce capitaluri primite. 
de. bărbat şi deci la desfacerea, căsătorii bărbatul ar fi. ținut 
să restitue .val6rea. fructelor, sai tâte sumele ce-a perceput 

„lin dobânqile creanţei sai „din veniturile, rentei .ce.ai fost 
constituite zestre... ..- a 

„1, Nu este acâsta ideia Jogiuitorului. Legea, dice că atunci 
când se constitue dotă un usufruct, se consideră că s'a con-. 
stituit însuşi acest drept de usufruot : și. bărbatul la resti- 
tnirea, dotii nu va fi ţinut să întârcă femeii de cât dreptul 
de usufruct. Deci dar, fructele pe cari bărbatul le-a perceput 

„nu sunt datorate de el, de 6re-ce aceste fructe sunt conside- 
rate ca nisce venituri ale dreptului de usufruet constituit dotă. 

"250. Când se restitue de către bărbat obiectele anume 

determinate, cari ati fost constituite dotă, restituirea trebue 
să: aibă loc imediat. ce vine evenimentul care dă nascere la 
restituirea dotei. Aşa, desfacerea căsătoriei, fiind. causată prin 
mortea femeii, bărbatul -va fi dator, pentru aceste obiecte 
pe cari anume individual le restitue moștenitorilor, să facă 
restituirea în momentul chiar al morţei femeii. Asemen6 în 
cas de divorț și de separaţiune de. patrimoniă.. i
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..:.:251, Când -sunt: constituite : dotă imobile bărbatul. pâte. 
să 'aibă -Gre-cari - pretenţiuni asupra - acestor imobili: în:pri= 
vinţa construețiunilor. sai reparaţiunilor ce arfi făcut. Legea. 
pare că, nu voesce. să: aplice în privinţa lui regula adniisă 
pentru construcţiunile: facuto de o persGnă - 6re-care: po: 
pămînt străin, după distineţiunea pe cars 0 scim, între: cel 
ce-ă făcut clădirea fiind de bună sai de rea credinţă. Scim 
Că. reparaţiunile . mici .de întreţinere : privesc -pe bărbat ca. 
usufructuar al zestrei, repăraţiunile. mari, chiar de întreţinere 

. bărbatul nu: mai este-dator.să le facă şi dacă'-le-a făcut pri-. 
vese pe femee şi bărbatul va fi: în 'drept să câră costul 
acestor reparațiuni necesare, fără de cari imobilul 'ar fi perit. 
,..252.: Ce vom: dice :pentru construcțiunile noui?: Aci 

trebue.să distingem . construcţiunile cari: aă dat o utilitate 
Gre-care imobilului dotal:de construeţiunile simple voluptarii. 
„In privința construcțiunilor voluptarii, femeea nu va fi 

- datore să restitue. nimic bărbatului. Bărbatul ar fi în drept 
să ridice aceste construcțiuni și să repuie lucrul în starea 
de mai înairite, dacă este posibil, dar femeea nu. este: ținută 
să plătâscă aceste construeţiuni. . - .- . i 

"Ce vom decide cu reparațiunile utili ?- Ecă un bărbat 
cărui i-a fost constituit dotă un imobil ce nu producea. 
nimic, un. loc viran, bărbatul a credut de cuviință să facă o 
construcțiune 'pe acest loc și la desfacerea căsătoriei femeea 
găsesce în loc de un teren viran o construcțiune. “Ar. fi 
nedrept ca bărbatul să nu primâseă nică. o ': despăgubire 
pentru aceste construcţiuni. Di ap 

... De altă parte nu trebue uitat.că aci se: presintă inte- 
resul inalienabilităței imobilului dotal . în timpul căsătoriei 
Şi deci dacă pretenţiunile bărbatului ar..fi. de natură  — 
Vădându-se situaţiunea pecuniară a femeii — ca femeea:să 
intre în grele datorii ast-fol în cât să-şi găsâscă imobilul 
grevat cu totul şi mai târziu să-l p6rqă,: atunci nu ar fi drept ca dînsa să plătscă asemeriea construcțiuni : făcute: din noii de cât dacă ele ar fi utile.. ți 

În practică: s'ar. put. întru cât-va introduce ceea-ce găsim în institutele. luy Justinian, unde! se discută punctul dacă trebue să: se dea:sai nu vre-o : despăgubire aceluia; care a făcut construcțiunea, şi în-care se spune” că 'dacă
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-proprietarul, care are să platâscă. aceste construețiuni, s'ar - 
găsi că nu are cu: cele. plăti și ar fi. să-și: pârdă proprietatea 
imobilului,;să: intervină. judecătorul .ca să decide că plăţile 
acestea să se facă parţial, adică 'să deducă din venitul imo- 
bilului o sumă 6re-care:cu: care într'un timp! deterniinat să 
-plătescă construcţiunile ce ar fi făcut bărbatul. o 

253. O contraversă:ce se ridică aci este aceea , de a se 
sei dacă bărbatul, fie' pentru reparațiuni mari, fie pentru: con- 
strucțiuni utili, ar av6 ceea-ce se numesce: dreptul de reten. 
țiune?. Pote -Gre bărbatul să qică femeii. „nu-ți restitui 
imobilul până 'ce::nu plătescăi reparaţiunile sai construe- 
țiunile ce am făcut? Controversa se ridică tocmai pentru-că 
acest drept de retenţiune nu este nicăeri tratat în lege. Se 
vorbasce de el în titlul privilegiilor, acolo unde -vîndătorul 
sait acel care a făcut construcţiuni asupra unui lucru, sait 
reparaţiuni, are dreptul de retențiune, dar de aci nimic. mai 
-mult Şi sunt autori, ca Laurent (n.:574) care este intransi- 
sent, și întrun mod absolut, nu recunâsce nici odată un 
drept de retențiune acolo unde legea nu l-a acordat expres. 
Acest drept de retențiune pâte să fie -fundat. pa: echitate, 
pote să dea loc la resultate juste din punctul de vedsre:al 
aplicării lui, însă legea nu Pa-consacrat într'un mod precis, 
ci numai în unele ceasuri i şi dei numai în „aceste « casuri: i îl 
recunosc. : 

“Un alt sistem: face: deosebire între casul în:care ar: â 
vorba de reparațiuni mari de întreținere şi: casul în care -ar 

" fi. vorba de construcțiuni utili, acelea cari aii crescut val6rea 
imobilului şi comentatorii aceştia die: bărbatul este în-drept 

„ să'reţie imobilul pentru ca să fie. plătit - de : .reparaţiunile 
mari de întreţinere, nu. este în drept să reție îmobilul pentru 
construeţiunile noui făcute, chiar. când ele ar. fi: utili, pentru- 
că. nu este drept da.priri faptul lui. sa pue:îni posiţiune pe 
femee ca să nu-și p6te':relua imobilul. î 

:In fine un al treilea sistem, fundât pe echitate, şi mai - 

mări. sati mai. puțin chiar:pe ideia legiuitorului, dice: în: oră- 
ce cas: bărbatul are .drept: de retenţiune. IDacă' din 6be-cari 
împrejurări se constată înaintea justiţiei: că: femeea nu ar 
ave alte mijl6ce cu cari să despăgubescă pe bărbat, justiţia 

p6te: într'un' mod 'echitabil. să ajungă la o. măsură ast-fel în
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cât să: se satisfacă și drepturile bărbatului și dreptul! ce are 
femeea, ca să “obţie în realitate! restituirea imobilului. (V. 
asupra cestiunii Guillouard; IV, n. 2153 împreună cu cila- 
ţiuni). Să notăm că dreptul ds retenţiune al bărbatului lo- 
vesce întru cât-va în regula; inalienabilităţii imobilului dotal. 

2541. Până aci am presupus că bărbatul restitue femei! - 
chiar lucrurile: cari : ai fost constituite dotă. Să : trecem la 
casul în care bărbatul nu restitue obiectele anume cousti- 
tuite dotă, saii, pentru a fi mai lămurit, a fost constituită, 
dotă de lu început ori o sumă de bani, ori o creanță care 
a fost încasată de către "bărbat, ori mobili preţuite, ori chiar 
imobilă preţuite cu derlaraţiunea că aceste imobile trec în 
proprietatea bărbatului. Ia 

-- Chiar în ceasul acesta - anume determinat, când ai fost 
constituite ca dotă. lucruri mobili preţuite și ai trecut în 

«proprietatea bărbatului, se dă încă drept femeii ca în loe 
de val6rea lucrurilor mobili prețuite să ia în natură. lucru- 
rile aflate în ființă în momentul desfacerii căsătoriei (Veqi 
alin: II art. 1974). i o 

„ Aliniatul al Il-lea al art. 1274 este adăogat de redâctorul 
rumân, el nu'se găsesce în codul Napoleon şi deslâgă con- 
iroversa ce. s6 ridică în Francia. asupra aceea ce se nu. 
mesce droit de reprise al femeii. Cestiunea are interes atunci 
când bărbatul s'ar găsi în stare de faliment, Dacă femeea 
ar lua lucrurile. în natură, ea primesce - valdrea întrâcă a, 
acestor lucruri, pe câna dacă ar fi să ia o'sumă, de bani, ea 
nu este de cât o simplă creditâre chirografară, care ar trebui 
să vie la masă cu . cei-Valți creditori Și să . sufere tâte per- 
derile dimpreună cu ei. - îi 

255. O dificultate, care ține mai mult de dreptul 'co- 
mercial, este în privința punctului de a se sci dacă dreptul 
acordat femeii în casul art. 1274 alin. ultim, adică de a primi lucrurile cari servă la usul săi, cari se vor. prețui şi pre- - țuirea lor să se scadă din suma de bani! ce femeea are a primi, dacă acâsta mai este admis în noul codice comercial? 

- Mai întâiu să vedem ce dicea art. 303 din vechiul cod comercial și : să facem o comparaţiune între el şi art. 796 din noul cod comercial. | i - 
- Art. 303 e. com. v. „Muerea va put lua înapoi lueru-
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ril6 mișcătore ce va fi adus, de zestre, sai va fi dobândit 
„prin moștenire, prin. dar, oră , prin legături, urmând însă a 

face dovadă pentru cele „d'întâiă,. prin fâie de zestre ade- 

verită ; după orînduială, că sunt chiar acelea, cari le-a adus: 
ea în casa bărbatului s&u; iar pentru cele de; al doilea ' prin 

înscris pravilnie. De.nu va faca muerea asemenea dovadă, 
t6te. lucrurile. mișcătore, ce vor fi spre. trebuinţa ori a băr- 
batului, ori a mueriă, se vor. lua pe ;s&ma creditorilor, r&- 
mâind ca sindieii să dea muerii, cu voia judecătorului co- 
misar, hainele şi pânzeturile ce “vor sluji la a ei trebuință“. 

Art. 796 e. com.. noii.. „Bunurile mobili, atât dotali "cât 
şi parafernale coprinse în contractul. de - căsătorie sai. par- 

venite femeii în vre-unul din modurile arătate în: art. 793, 

se reiaii de femee în. natură. dacă identitatea lor este dove- 
dită cu un inventar sau prin orl-ce act cu dată certă, ete.“ 

Ceea-ce dicea la. sfârșit art.,303 din vechiul cod comer- 
cial că sindicii vor cere ȘI, judecătorul comisar va încuviinţa, 
să se dea femeii rufele și vestmintele trebuinci6se, legiui- 

torul noii comercial nu mal reproduce, de unde întrebarea 

dacă. sub noul. cod comercial dreptul de reprisă al femeei 
mai este în ființă în casul în care femeea saă a perdut lu-! 
cerurile mobili date zestre, când aceste. mobili ai fost r&- 
mase proprietatea ei, saii constituind lucruri mobili preţuite, 

ele ai trecut în proprietatea bărbatului ?. Comparaţiunea 
textului noii cu cel vechiii ne duce la; o soluţiune .negativă. 

256. In t6te ceasurile în cari bărbatul este dator să res- 
titue femeii bani, el are 'un termen de un an de dile de la 
epoca în care are loc restituirea dotei, pentru a face acâstă 

restituire. 
Origina acestei disposiţiuni o găsim în dreptul roman, 

unde se făcea distincţiune între lucrurile mobili şi. imobilă: 
şi pentru mobili se decidea că barbatul are. un interval care 
a variat, care în urmă era de trei ani în. trei rate. Se acorda 

bărbatului acest termen pentru-că se. dice că bărbatul, când 

a primit bani ca zestre saii preţul lucrurilor. vîndute, a putut 
să plaseze aceşti.bani,: ori ;în ipotecă a căror. realisare nu 

este ușor: de făcut pentru-că trebue timp. ca să: pună în vîn- 

"qare imobilul ipotecat spre a fi plătit, ori a cumpărat imo- 
bile. şi deci. nu pâte să fie silit un minut.ca aceste imobile
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să so vindă. forțat, sait să se ipoteceze pentru ca să plătâscă 
pe femee şi de aceea se acordă un termen de un an- 

257. În legea n6stră: însă se admite în privința acâsta 
o:excepţiune pe care o admit şi:comentarii francesi dimpreună 

cu jurisprudenţa, dar “asupra căreia, legea irancesă nu se 
pronunţă Şi anume că, în cas când restituirea dotei se face 
în urma unei. separaţiuni de :patrimonii, bărbatul să nu se 

mai p6tă bucura de acest termen de un an.. 

„Ducrul este “uşor de înţeles.: Cererea :de : separaţiune 
este fundată tocmai pe împrejurarea: că daraverile bărbatului 
sunt ast-fel, în cât a-i se mai lăsa zestrea în mână ar fi 

a o compromite. Dacă ar fi săi mai dai încă un an de dile 
Sar pute întîmpla ca : daraverile . bărbatului să se com- 
promită ast-fel în cât: zestrea să. fie perdută cu  desă- 
vârşire. : .: , 

„1258 Bărbatul are e drept la 'un termen de un-an pentru 
restituirea: dotei. In acest interval femeea nu pote, să 4 facă 
nici o urmărire -asupra averii bărbatului. 

“Dacă însă părţile în contractul de căsătorie aă' prevă- 
dut că în cas de desfacere a căsătoriei, bărbatul să nu 'se 
folosâscă de acest termen de un an, sati . chiar din contră 
dacă s'ar fi prevădut ca.restituirea să se facă de bărbat în 
termen mat lung de cât-un an, ao6stă „clausă din contract 
trebue: să fie respectată. 

;t: 259. Apoi -aplicăm tâte regulele. pe cari le . .cun6scem 
în obligaţiunile cu termen.iDacă în "acest termen . bărbatul 
cade -insolvabil, sati dacă mieşoreză, . garanţiile pe cari le 
av6 femeea pentru restituirea “dotei, de exemplu ruinând 
imobilul asupra, căruia femeea avea ipotecă legală, . atunci 
-bărbatul 'ca' ork-ce debitor ordinar perde - beneficiul 'terme- 
nului, de 6re-ce prin faptul săi s'a „Pus: în posiţiunie ca fe: 
meea să nu mai găs6scă nimic. ” 

- 260. Ne mal 'reservăm cestiunea a se” seci dacă cel puţin 
după desfacerea, căsătoriei în: acest interval femeea.nu ar fi 
în. drept să. e6ră: prin: tribunal luarea unei . înscripțiuni. ipo- 
tecare asupra imobilului dotal,' pentru 'ca să 'și asigure res- 
tituirea zestrei atunci când sar împlini anul de: la desface- 
rea căsătorii ? ” 

" 961.: Acest termen s se > acordă: uu numar! Băbatuler, dar
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şi moştenitorului lui, atunci când desfacerea : „căsătoriai a 
avut loc „prin mârtea acestuia. pm E i 
. Pa pare dir î - : Pi : 

Art, 1278. Dobândile | şi fructele dotei sunt de arept datorite de băr- 

at sad de moştenitorii săi, din diua evenimentului car6. a dat nascere la 

obligaţiunea, restituţiunei. Pc 
"Art, 1279. Dacă 'căsătoria s6 “dostace. prin mârtea 'Dăsbatulul, “toimeea 

-are alegerea de a cere, pentru cursul anului de doliă, sat dobândile oil 

îrnctele dotei sale, sait alimente din succesiunea bărbatului său. | : 

__„In t6le casurile abitaţiunea în -cursul acelui an şi vestmintele de do- 

ii trebuese a se procura femeii din succesiunea bărbatului. 

Art. 1280. Când sarcinele căsătorii înceteză pentru, bărbat, fructele 

imobilelor dotali se împart între bărbat şi femee saă între moştenitorii lor 

în proporţiunea timpului, cât a durat bucurarea bărbatului de dotăi în cursul 

celui de pe urmă'an. ' : 

- Anul începe când sa colebiat căsătoria. . „a 

262. Bărbatul de şi. ar av în unele casuri, adică, atunci 
când este dator să restitue o sumă de. bani ca zestre, un 
termen de un an, totuși | fructele. şi dobândile dotei sunt 

"Qatorite de drept din momentul desfacerei. căsătoriei. Nu tre- 

bue dar femeea să facă nici somaţiune nici chemare în ju- 
decată, pentru ca să p6tă obţine dobângile. la capitalul. ce 
se datoresce de bărbat. 

Avem în art.. 1278 o nouă excepţiune a regulă. gent- 
rală, drept care, când se datoresce o sumă de bâni, dobân- 
dile nu se datoreşe de, cât din momentul, chemărei. în ju- 
decată. | 

203. Pemeea pote la mârtea - bărbatului să alâgă: Sai 
'să c&ră fructele, zestrei și “dobândile când este vorbă de o 
sumă de bani, saii, de preferă, să câră alimente în “cursul 

anului de doliii. Dacă. dota este. de o val6re' însemnată, așa 
că aceste dobândi sunt destul de mari, negreșşit, femeea. va 
cere dobândile sai fruotele zestrei; dacă însă dota este prea 
mică Şi aceste dobândi ar fi prea neînsemnate, mai cu semă 

în proporţiune, cu averea. ce lasă bărbatul, ea este în „drept 

să câră de la moştenitori alimerite în cursul anului de dolii. 
"264. In ori-ce cas — dice legea— fie că femeea renunţă 

la venitul dotal pentru anul, de doliu, fie că, îl. „pretinăe, ea 

6steî în drept să rămână în casa bărbatului î în anul de doliu și 

să c6ră ai se e plăti: vestmintele de” doliu, “valea. acestor
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vestminto va. fi judecată după posiţiunea socială a femeii și 

după averea ce ar fi lăsat bărbatul:moştenitorilor. : 

„265. Bărbatul de. și asemănat unui sufruotuar ordinar 

pentru: perceperea fructelor, se face aci o distineţiune. Scim 

că usutructuarul percepe fructele civile, de exemplu: chiriile, 

arendele, etc. qi cu di şi în. privinţa fructelor. naturală scim 

că, dacă usufruetuarul începe în ajunul stringerei recoltei, 
usufructuarul va lua întrâga recoltă, fără să. fie datora plăti 
despăgubiri pentru cultura lor şi &raşi dacă usutructuârul 
în anul de stingere a usufructului a făcut cheltueli însem- 

nate. şi nua apucat să dureze usufruetul până în momentul 
strîngerei recoltei este în drept să pretindă despăgubiri. In 
privinţa bărbatului legiuitorul a dat o soluțiune mai justă 
fiind-că asimil6ză fructele naturali cu cele civili și hotărăsce 
că fructele naturali să nu se pero&pă de, cât qi cu qi ca și 

cele civile. 
„206, Legiuitorul nu se ocupă de cât de ultimul an al 

duratei căsătoriei, pentru-că în primul an nu se pâte sci cât 

durâză usufructul. bărbatului; deci dar bărbatul va începe 

anul întâiti a lua fructele t6te dacă sunt în ființă, iar dacă 
nu sunt în fiinţă nu ia nimic şi numai la sfîrşitul anului 
viitor va lua fructele întregi. 

267. Acum întrebarea este de când începe anul? 

Anul începe de la celebrarea căsătoriei. La restituirea 

zestrei se face socotelă câte dile ai trecut dela epoca în care 
s'a împlinit anul de căsătorie şi se calculâză fructele. 

268. Dar fiind-că în privinţa, ăcâsta intrăm în regula: 
generală, este necontestat că nu se mai aplică principiul de 
Ia usufruct, care era o excepţiune la regula că nimeni nu 
se pâte îmbogăţi din dreptul altuia; deci dar aplicăm regula 
generală ca bărbatul, când ia fruotele este dator să plătâscă 
cultura, precum 6răşi dacă la desfacerea căsătoriei bărbatul 
ia mai puţin din fructe şi restul rămâne femeii ori moște- 

nitorilor ei, el este în drept să câră proporțional costul cul- 
turei care a făcut-o. 

269. Ceea-ce spunem. despre fructele ordinare trebue să 

aplicăm şi la alte fructe cari nu sunt pe.o peri6dă de mai 
mulţi ani, şi.anume când zestrea răspunde de păduri și lem- 
nele tăete se consideră ca fructe. Să presupunem că esteo -
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pădure: care se tae periodic la 15 ani; tăerea în. genere du- 
r6ză 3, 4, 5 ani maximum; ei bine-bărbatul a. putut să. fie 

“ căsătorit toemai:'la''o : epocă iîn: care încetase-. tăerea, tăere 
care nu reîncepe de cât atunci când căsătoria este desfăcută. 
In asemenea, cas se face: socotâlă: Cât a fost. costul pădurei 
în periodul de.15 ani; a fost de ex. 80.000 lei ;' cât 'a durat 
căsătoria? 10'ani de exemplu. Ei bine, bărbatul are drept 
la 10 din 15 părţi a val6rei pădurei. Asemenea dacă bărba- 
tul'a avut folosință tocmai la epoca vindărei pădurei pe 15 
ani şi a încasat toţi banii, el va fi dator să restitue, la în- 
cetarea căsătoriei, ceea-ce a primit: mai: mult. (Bul. Cass, | n. 
47188, p.:101,.n. 77/89, pag. 156). -- 

» 210..Ne rămâne în secţiunea n6stră art. 1981, unde se 
vorbesce despre ipoteca; legală: a femeii şi unde se dice-că 
ea nu p6te renunţa nici odată la acâstă. ipotecă; acest arti- 
col '] alăturăm la materia ipotecelor. ! 

„211. Cât pentru art. 1282, el este deja explicat. cu ma- 
teria raportului, unde am: vădut că,. dacă. bărbatul este in- 
solvabil la restituirea dotei, fata: nu :mai este. datâre.să ra- 
porteze la :moştenirea;: părinților: săi suma. ce..a fost consti- 
tuită dotă, când părintele nu a luat măsurile: necesare ca să 
asigure acestă dotă, 

SECȚIUNEA IV, 

Despre averea paralernală, | 

sati avere “extra. dotală,. . i... 

272. Averea parafernală sai extra-dotală, numită în le-. 

gea veche exoprică, este acea âvere a femeii. câre nu. a, fost 
cuprinsă în constituirea dotei. Scim că nu pâte:să fie dotal 
de: cât ceea-ce anume 'se constitue dotă. In principii -oră-ce | 

avere a femeii. este “parafernală, excepțiune este. dota. Am 
“vădut în legile n6stre vechi, în codul Caragea, și codul. Ca- 

“limach,. că. femeea :trebue în tot-d'auna să justifice prove- 
nienţa averii sale. Dacă: femeea nu: justifică de unde vine 
averea sa, acâstă avere . este considerată ca fiind. a bărba-
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tului. Motivul care determina pe legiuitor să dea acâstă de- 
cisiune,: era un motiv de înaltă moralitate, însă soluţiunea 
„ducea tot-dV'a-una. la un. resultat:cu: totul imoral. “Se: dicea 
cum că: câştigul. pe: care':femeea "l-a avut ar fi:putut să pro- 
vină din un. isvor imoral: pentru dînsa, şi deci bărbatul o va 
pedepsi, 'luând acâstă avere, adică. făcea pe bărbat să profite 
tocmai de acest isvor presupus imoral: :Codul modern a șters 

-cu totul acâstă regulă şi:prin: urmare' femeea pâte să aibă 
averea, sa; parafernală fără să fie ţinută a. dovedi prove- 
miența. cn | 

„In codul. comercial însă. găsim unele disposiţiuni. spe- 

ciale, dar aceste excepțiuni nu sunt dictate din acelaşi motiv 
ca în legile vechi, ci se fundeză pe o altă 'consideraţiune. 
Se. ia în vedere interesele. creditorilor. bărbatului, și pentru 
ca bărbatul să nu caute în.unire cu femeea, sub. presupusă 

avere parafernală, să ascundă. din :propria avere: a. sa, le- 
giuitorul 'comerciâl în. cas de faliment:al bărbatului cere 
dovedirea :provenienței averii parafernale a femeii. După ce 
în'art. 793 se spune că: „în: cas de faliment al bărbatului 
femeea reia imobilele dotale precum și imobilele.parafernale»' 
şi pe acelea pe cari: le-a dobândit în timpul: căsătoriei“, în 
art. 795 adaogă: „In t6te cele-Valte casuri și ori-care ar fi 
regimul sub care s'aii căsătorit socii, presumpţia este că bu- 
nurile dobândite de feineea falitului aparțin bărbatului“. Așa 
dar după art. 793 femeea ia averea dotală și averea para- 

“fernală, dar nu pâte lua sub cuvânt de parafernă, de cât 
numai acea, avere pe care ea o dovedesce că a avut-o în mo- 
mentul celebrării căsătoriei, sai acea avere care s'a dobândit 
de ea în timpul căsătoriei, însă dintr'o causă anteridră că- 
sătoriei. | - 

- ... “ln art: 704: e. com, se: mai dice că femeea va relua ase- 
menea imobilele dobândite de dînsa cu banii provenind din 
înstrăinarea bunurilor, care ' aparţineau în -momentul -că- 
sătoriei.:Ei bine, în art. 795, legiuitorul pare că revine, spu- 
nând că în cas când femeea nu dovedesce proveniența averei 
-parafernale, presumpţiunea este că acâstă avere aparține băr- 
batului ; însă legea nu stabilesce de.cât o .presumpțiune juris 
tan, iar Nu juris et de jure, cunoscută sub numirea de mu- 
ciană, și deci permite :femeii să facă proba, contrarie. In ade- -
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văr 6tă ce dice art. 800-c. com.:: „Dacă femeea :are contră 
bărbatului vre-o. creanţă. derivând dintr'un contract-eu titlu 
oneros, saii dacă -ea. a: plătit pentru :dînsul.:vre-o datorie; 

„creanța este presumată a fi constituită și datoria a fi:plătită 
cu banii bărbatului, şi. femeea:.nu -va put exercita, nici :o 
acțiune asupra masei falimentului, de cât dacă va, îace proba 

- contrarie. conform disposiţiunilor art. 795. sai 
". „Femeea, falitului va fi admisă la :pasivul.. falimeritului 

pentru preţul bunurilor sale înstr&inate în timpul căsătoriei - 

de 'către bărbat;. reservându-se încă acţiunea masei asupra 
sumelor..ce femeea;: ar :put6 scâte conform. disposiţiunilor: 
art. 1955 din e. civ.* Dacă.o avere parafernală :a femeii a: 
fost transformată în timpul căsătoriei, atunci femeea este 
€răşi în drept să ia acâstă avere, deși nu: este vorba de o: 
avere dotală ci de o avere parafernală. . 

278. Să ne întrebăm. cum  hotărăsce loginitorul să fe 

ioută proba? Legea, comercială în art. 796 spune că:.„lu-. 

crurile mobili atât dotali cât şi parafernale, coprinse în 
contractul. de căsătorie: saii parvenite femeii în vre-unul din. 

modurile arătate“, însă în art.'793 se dice: „se reiaii de femee: 
în natură când identitatea lor este dovedită cu un inventar 

sai: prin:oră-ce act cu dată cerută“. Identitatea: averii pe 
care femeea a adus-o se face cu un inventar, sati: cu un act 

-cu dată certă. Aliniatul al Il-lea al acestui articol adaogă.: 
„Dacă bunurile: femeii aii fost înstrăinate și : cu preţul lor 
S'aii dobânâit alte lucruri:. mobile saii imobile, femeea 'pâte 
exercita asupra acestora dreptul indocat în art. 794, cu con- 

diţiune ca proveniența banilor şi noua, lor întrebuințare să 
"fie constatat printr'un act având dată certă. „Tote cele-l'alie 

obiecte mobile aflate în posesiunea, fie-a bărbatului, fie a 

femeii, și ori-care. ar fi regimul căsătoriei,. se presupun. că 

aparţin bărbatului, .atară numai dacă femeea nu va proba 

contrarii“... După aceea. în art. 797 se determină . ceea-ce 

înţelege legiuitorul cu: dată certă. Art.:797. „Data certă a: 
unui act, cerută de art. 794 şi art: 795, trebue 'să fie stabilită 

în modurile determinate de codicele: civil; dar proba achi- 

_siţiunei, a posesiunei . şi a înstrăinărei titlurilor de credit 
şi a acţiunilor. de societăți comereiale, se va. putâ face și 
cu registrele stabilimentelor publice, sail: ale “societăților
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prin: acţiuni“.: Dată certă: pentru: lucrurile mobiliare corpo- 
rali se va stabili după modurile determinate de .legea civilă. 
Cun6scem casurile în cari: se dă dată certă unui act și 
puterea ce dă legea actelor autentice: Aci se adaogă ce 
bunurile incorporali, de exemplu . acţiunile şi bonurile fie 
nominale, fie la purtător,. se pot proba ca fiină ale femeii 
prin registrele societăţii care a emis asemenea acţiuni. 
în. 274. Art,.798 adaogă::;,„ Dreptul arătat în art. 793 şi 794 

nu. pote fi exercitat de. femee, de: cât cu. sarcina - datoriilor 
şi ipotecilor de cari acele bunuri ai fost legalmente grevate“. 
In fine art.:799: „Dacă bărbatul era. comerciant la, epoca 
celebrării căsătoriei, sai dacă. ne având:atunci 'vre-o profe- 
siune determinată a, devenit: comerciant în anul următor, 
ipoteca, legală pentru dota femeii nu se întinde în nici un 

„- as asupra bunurilor. dobândite de bărbat. în timpul căsă- 
torii prin ori-ce alt titlu, afară de succesiune sai donaţiune. 
„In ceasurile sus-dise femeea nu pâte exercita nici o acţiune 
asupra masei falimentului pentru 'avantagiile derivând din 
contractul de căsătorie, şi creditorii nu vor put să se pre- 
valeze de avantagiile derivând din acelaşi.contract în favârea 
bărbatului“. | LL 

In casul când bărbatul a fost comerciant, la epoca când 
s'a celebrat căsătoria, saii în cas când bărbatul a devenit 
comerciant, în anul cel dintâi de căsătorie, inseripțiunea, 
ipotecară nu pâte fi luată de cât numai asupra imobilului 
ce ar veni bărbatului prin succesiune sati donaţiune. Pentru 
ce? Legiuitorul argumentâză: de 6re-ce acest imobil nu vine 
bărbatului: nici prin donaţiune nici: prin: succesiune, ei prin 
comereiul care l-a făcut cu banii. saă cu creditul ce i-ati 
acordat creditorii, nu este drept ca pe deo parte bărbatul 
să cumpere cu banii Gmenilor aceşte imobile şi de altă parte. 
femeea, să. şi exercite ipoteca sa, și să depărteze pe credi-. 
tori care aii dat preţul. acestor imobile. De. aceea legea 
restringe ipoteca numai la bunurile dobândite de bărbat 
prin donaţiune sati. succesiune. Ac6stă însă numai .când 
bărbatul era comerciânt la epoca celebrării căsătoriei sai a 
devenit comerciant un an după căsătorie. Dacă el a devenit 
comerciant mai. în urmă, atunci nu. mai pote fi aplicabilă. 
acâstă regulă, de 6re-ce se presupune că averea pe care a
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avut-o bărbatul; a putut:să.o: capete nu numai cu: creditul 

ce a avut,:dar şi de aiurea... + i mit ; Da 
SIE pu : - ee 

art. 1258. Bemoea are administrarea şi. folosinţa averii sale parafer-, 
nali. “Ea nu pâte aliena „acea avere, nici a sta în judecată pentru dînsa de 
cât cu autorisaţiunea bărbatului, sai, în cas de refus din partea acestul, 
cu: permisiunea iudecățel. ca i | „iii 
E pc pe e gs a 

„275, Femeea. are. singură administraţiunea averii para- 
fernale, ea, pote să dispună cum ar crede de cuviinţă de 
acâstă avere ; însă, dice. legea, :ea nu. pâte. înstrăina, -nici 
sta, în . judecată fără. deosebire dacă este reclamantă sai 
defendâre; fără. autorisarea bărbatului sai, în cas de refuz, 
ori când nu ar put da bărbatul autorizare, fără auto- 
risarea, justiției. 

„976. In art. 1285 se ridică controversa dacă pentru ac- 
tele de administraţiune propriii dis, femeea are trebuință 
“de autorisarea bărbatului? Articolul, aşa cum este redactat, 
ar lăsa să se înțelegă: că autorisarea bărbatului saii a justi- 

-ției nu este necesară pentru femee, de cât dacă ar fi vorba 
să alieneze paraferna, ori să stea în judecată pentru dînsa. 
Seim că art. 199 din codul civil spune că femeea, avână 
chiar parafernă, nu o pâte da, înstrăina, ipoteca, nu pâte 
dobândi avere cu titlu oneros 'saii- gratuit, fără concursul 
bărbatului la facerea, actului, sai prin deosebit consimţămînt 
înseris și art. 197 spune că femeea nu 'pâte porni: judecata 
fără. autorisarea bărbatului ; iar când este vorba de acte de 

administraţiune, şi art. '197 şi art. 199 nu spun nimic. 
Pe acâsta se fundâză, sistemul care tinde astă-di a se 

întări din ce în ce ca să dică că, în ce privesce actele de 

administrațiune, pentru-că cine dice: administrațiune dice 
lucru mai de fie-care di, femeea nu mai are , trebuință să 
eră autorisarea bărbatului. 

"Am vădut deja că legea permite ca femeea să notă 
stipula în contractul de căsătorie ca să fie în drept a-primi 

cu propriile sale chitanțe o parte. din veniturile chiar dotali 

pentru trebuințele sale proprii și am vădut că în privința 

ac6sta chitanțele nu aii nevoe să fie vădute saii aprobate 
de. bărbat. Am vădut asemen& în act că "femeea are, drept 
separaţiune de patrimonii administrarea averii. dotali şi am
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stabilit că pentru acâstă administrare ea nu are trebuinţă: 
de autorisarea bărbatului. Deci: dar am pute admite că: 
pentru actele de administraţiune a parafernei femeea nu are 
nevoe.de autorisarea bărbatului, întru atât întru cât actele 
păstrâză. acest caracter de âcte'de administrațiune. Legea! 
nu supune aceste acte la aprobarea bărbatului. .Cu . tâte. 
acestea noi credem, că, atunci când ar fi vorba de un act 
mai important, cum ar fi de ex. arendarea pe un period de 
mai mulți ani, ar fi prudent să se câră ca femeea să aibă: 
autorisarea bărbatului. (Ohristeseu, « art. 1985, n- 2930). 

Art. 1984. Dacă 16tă averea femeii este parafernală şi dacă, în co: 
tractul de căsătorie nu “este convenţiune, care să determine porţiunea con- 
tributivă 4 femeil la sarcinele căsătoriei, femeea va contribui cu a treia 
parte din veniturile sale. 

277. La separaţiunea de patrimonit am vădut că de și, 
femeea ia administraţiunea și folosința averei dotali, totuși 
va trebui să contribue la sarcinele căsătoriei în proporțiune 
cu averea dotală, față cu averea ce i-ar mai rămâne băr- 
batului. In art. 1284 legiuitorul urmeză un -alt. sistem. și 
anume: femeea, nu este datâre să contribue la sarcinele 
căsătoriei cu averea sa parafernală, de cât numai. dacă nu 
a fost constituit nimic dotă. Dacă. s'a constituit dotă ceva, 
atunci legiuitorul dice: bărbatul a luat asupră-și sarcinele 
căsătoriei, el în socotelile lui a credut că pâte să- întîmpine 
aceste sarcini cu ceea-ce s'a: constituit dotă, deci dar nu. 
avem să ne mal ocupăm în privinţă acâsta cu alte îndatoriri 
ce ar av femeea din averea sa parafernală. Se mai. dice 
că se pâte ca în contractul de căsătorie să se. determine 
partea contributivă a femeii în aceste sarcini şi atunci, se 
respectă ca ori-ce "“elausă. 

In îne .se.p6te înțîmpla ca să nu se dică nimic în con- 
tractul de căsătorie și să nu fie nici o avere dotală, atuncă. 
legea qice că femeea va contribui cu o treime din venitu- 
rile sale parafernale.. 

Ari. 1286. Dacă femoea dă bărbatului săi procurațiune ca să admi- 
nistreze averea sa parafernală, bărbatul va av6 către temeea sa t6te obli- 
gaţiunile unui mandâtar.. ! i
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„978. Acest articol 'este cu totul inutil. Din ' momentul 
ce femeea, este proprietara averii parafernale, din momentul 
ce dînsa o pâte administra, 'din momentul ce dînsa dă man- 
dat, fie expres, fie tacit bărbatului, ca, el să administreze î în 
total saii în parte acâstă avere, negreşit bărbatul va av6 să 
dea, socotlă femeii mandante şi decă aplicăm regulele rela- 
tive la mandat; Insă: acest articol figurâză în codul nostru 
mai mult: pentru- -că legiuitorul a modificat; cu totul 'trei ar- 
ticole cari eraii în codul Napoleon, art. 1517- 1579, lăsând în 
pici6re' numai art. 1580. Art. 1577 în. „Dacă femeea, dă pro- 
curaţiune bărbatului. pentru - administrarea bunurilor sale 
parafernale cu însărcinarea de ai da socotâlă-de fructe, -el 
va, fi ţinut vis-a-vis de ea ca ori-ce mandatar“.: Art,.1578 fr. 
„Dacă bărbatul s'a bucurat de: bunurile : parafernale 'ale 'fe- 
meii; fără mandat, și cu t6te acestea, fără oposiţiune . din 

„partea -ei; el nu este ținut, la: disolvarea,: căsătoriei, sait: la, 
cea d'întâii cerere a femeii, de cât'să dea, fructele existente 
numai, și-nu e ţinut de. acelea pe cari le-a consumat atuncă:« 
Art.'1579 fr. - „Dacă bărbatul 's'a bucurat de: bunurile: para- 
fernale, cu' t6tă: oposiţiunea: constatată a' femeii, el este ţinut 
către: ea să dea fructele” nu: „Bumal” existente, dar” şi cele 
consumate:.: ă îi. mi 

. “Tâte aceste ariicole, sunt. sterse! de legiuitoral nostru 
și prin urmare, în ori-ce cas, fie că există mandat expres, 
fie mandat tacit din - partea femeii, ca.- bărbatul! să -admini- 
streze averea sa parafernală, el va fi:ținut ca un . mandatar 

ani i pe a-i a 

e so 

Disposiţiuni particulare 
; Îi pa batai st ai i ant 

- Art 1287, Supuindu-se regimului: dotal, socii :pot cu'tâte acestea sk 

stipulezei o societate de acţiuni ale cărei efecte sunt cele următ6re : : 

-; DR Ia IRI II a N FE ta 

279. Ara aratat în introduoţiunea ce am: “Bouv- “asupra 
contractului bănesc de căsătorie: lupta ce a 'existat la con- - 

fecţionarea': codului Napoleon între representanții țărilor 
cutumiare;. cari susțineait: numai “regimul “comunității Și re- 

presentanții țărilor de sud, cari susținea regimul dotal așa, 

68155 - | . , Mi,
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cum. era practicat în urmă în,sudul Franţei. "Acâstă .luptă 
în cele din urmă a încetat prin. adoptarea ambelor regime, 
făcându-se din regimul comunităţii un regim legal, presu- 
pus adoptat de soci când nu există:contract de. căsătorie, 
iar regimul dotal neputând -resulta, ca și la noi, de cât 

dintr'un contract special. Intre alte mijlâce de a se împăca 

diferitele sisteme, “sait mai: bine partisanii. sistemelor. cu 

totul opuse a fost şi încercarea că în ţările unde se admite 
„regimul dotal să. se admită şi un fel de comubitate,. încer- - 
care ce tindea la introducerea în. obiceiul poporului a're- 
gimului : comunității. „Acest, fel de comunitate se numesce 
societate, de: achisiţiuni, sai. comunitate. de uchisiţiuni, 

„Redactorul nostru a lăsat la.o. parte. comunitatea Je- 
ala i-a: fost tâmă.. s'0. introducă, pentru-că nu- era de loc 
intrată, în :obiceiurile „nostre, şi a luat: ceea-ce a găsit că în 
fapt. se practica, mai. mult .la noi,. regimul dotal:. Inșă, ca un 
fel de încercâre, a. admis Și dînsul. că pe lângă. regimul | 
dotal să: pâtă. socii. să stipuleze un fel de comunitate de 
achisiţiunile, de bunuri căpătate. în timpul. căsătoriei. Incer- 

„carea nu a. dus.la resultate tocmai însemnate. 'Nu.scim dacă 
în practică sar put6. constata casură: în cari. să se fi. admis 
acest regim. Nu găsim nici o hotărîre judecătorâscă care să 
fi relevat, la:vre-o dificultate, provenind. « din. societatea de 
achisiţiun.. Dă Sa i 

- Dacă legiuitorul vroia, „să facă deva, care să ducă către 
comunitate. put6 să dică că în unele casuri determinate..cum 
ar fi. în casul când femeea ar fi comerciantă, sati pentru 
clasele muncitore, se admite că, fie sati nu admis regimul 
dotal, ceea- -ce se dobândesce în „timpul căsătoriei, . să „fo 
comun. 

280. In ce consistă societatea acâsta de achisiţiune ? Ea 
consistă în: aceea. că ceea-ce socii câştigă în. timpul căsă- 
toriei din munca lor, din industria lor, din economiile ce fae 
din averea lor proprie, tot acest câştig formeză 0 avere co- mună între bărbat. şi femee. | : 

„Legea, dice că comunitatea. de. achisiţiune. se “admite 
atunci când socii se supun regimului dotal. Acâsta. nu ne autorisă să dicem că sociatatea -de achisițiuni nu este per-. misă de cât cu condițiunea ca să fie admis. regimul dotal.
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Principiul libertăţilor convenţiunilor între soci ne duce a 
dice că, afară numai de celausele, cari ar atinge ordinea so- 

cială, socii, relativ la averea, lor, pot să pună ori-ce condi- 

țiune în contractul lor de căsătorie şi prin urmare ei pot 
forte bine, fără să admită, regimul dotal, să dică, că se supun 
unei comunităţi de achisiţiuni. 

281. Redactorul rumân se găsesce f6rte avar cu dispo- 
siţiunile relative la acestă societate. El nu se ocupă de cât 
de. mici. cestiuni, lăsând la o parte cestiunile importante.. 
„Aşa de exemplu, nu găsim nicăeri cine anume are să ad- 
ministreze acâstă comunitate în timpul căsătoriei; ce puteri 

“ar av bărbatul asupra, acestei averi; dacă trebue saii nu 

“consimţimîntul femeii pentru înstrăinarea sai chiar pentru 
dobândirea unui imobil. Pentru ce redactorul a pus. atât de 
puţine. articole ?-Pentru-că.. el a 'luat articolele. din legea 
fraucesă, care când av6 să se. ocupe de comunitatea de achi- 

sițiuni nu âv6 să trâcă de cât ceea-ce era special și excep- 
țional. acestei comunităţi, de 6re- -ce- regulele: gerierali le așe.-. 

dase în. cele o sută articole cari se ocupă de comuhnitateă 

legală. De 6re-ce redactorul rumân nu a admis comunitatea 

“legală, el trebuia. să. „trâcă câte- -va ! “reguli generali, asupra 

materiei. Sa cae îi 

| “ași 1258. Socii eari x sipuleză în- “contractul lor de căsătorie o socie- 

tate de achisiţiuni, păstrâză, fie-care pe sSma sa daioriile, "sale. actuală şi 

viitâre mobilele respective, presente şi. viitâre, i 

" Art: 1289. Dacă mobilele ' existente la epoca căsătoriei, saă cari ai 

cădut unui dintre soci mai în urmă, n'a fost constatate prin inventar re- 

gulat; ele vor fi socotite ca achisițiuni.. 

* “Art, 1290. 'Tâte câte socii vor câştig ga prin. industria lor, sai amândoi 

împrăună sati fie-care în parte; tâto fructele şi „veniturile averii dotală şi 

ale celei parafernali cari se vor economisi, vor forma fondul comun: al 

acestei; societăţi. : : 

"982. Trebue să deosebim două feluri de patrimonii: 

patrimoniul propriii al fie-cărui din soci și patrimonul so- 

cietăţei. Din ce se compune fie- -care din aceste patrimonii ? 

Patrimoniile socilor se compune. mai întâiii din averea 

lor proprie. ce o ai în momentul celebrării căsătoriei. T6te 

imobilele şi negreșit creanțele și datoriile existente la acestă 
epocă privese respectiv pe fie- -care din soc: In aceste pa-
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trimoniă proprii întră şi ceea-ce socii dobândesc în timpul 
căsătoriei sait prin donaţiuni, sati prin moștenire, fie testa- 
mentară, fie legitimă. Aci dacă ar fi şorba, de mobilele ce 
se. pretind de unul din socă că "i aparțin din moştenire sai 
din donaţiune, eie trebuesc să: fe trecute într” un înventariii 
în regulă. 

Din ce se compune averea care intră. în societatea de 
achisițiuni? 

- Legea dice că'se compune - din tot ce socii, sait îm- 
preună muncind, sai fie-care în: parte, aii câştigat prin 

munca. lor în: timpul căsătoriei, dar mai adaogă: „din veni- 

turile avorei dotali şi ale celei parafernali economisite“. 
“La prima. vedere. ar păr6 că se comite 'o nedreptate 

când se. vorbesce 'de economiile la cari ai ajuns socii, pro- 
venite numai din “veniturile femeii, fie dotali, fie parafernalt 

de unde ar reeşi că dacă-ar.fi vorba de veniturile averil; 
proprii : a: bărbatului, economiile resultând din. aceste veni- 

„turi nu ar intra în societatea de achisițiuni. Nu este acâsta 
ideia legiuitorului. Legiuitorul se preocupă dei împrejurarea 
„Că în. general există dotă şi. parafernă și că nu pote să-se 
sustragă femeea dicând: "mi iau înapol: venitul: paraternal ; 

sai bărbatul pentru averea dotală să dică:. „nu înțeleg-să 
intre veniturile dotali în societate, de aceea se vorbesce de 

venituri dotali şi parafernall. Vom lărgi însă "fără cea, mai 
mică dificultate ceea-ce spune art.. 1950. şi vom "dice că în 
societatea de. achisițiuni intră tâte economiile. provenite din. 
veniturile averii fie-căruia din 'socă, fie avere dotală sati pa- 
rafernală a femeii, fie avere a 'bărbatului. - 
„1 283. De aci. legiuitorul rumân nu se mai: "ocupă a. “de. 
termina situaţiunea averii comune în. tirapul. căsătoriei,. „de 
Gre-âe îndată art. 1291 arată ce se petrece la desfacerea că- 
sătoriel. 

::Cum se: administrză averea acâsta, în timpul: căsătoriei? 
| “In privinţa acesta s'ar put susține fârte bine că admi- 
nistrațiunea; averii comunităţii să- aparțină bărbatului, ba încă 
Sar putâ susține că în nici un cas acest 'drept al bărbatului 
să nu i pâtă fi luat prin contractul de :căsătorie. Intre alte 
disposițiuni la, 'cară părțile nu pot să renunțe prin contractul 
lor de căsătorie este și aceea că bărbatului nu i: se pâte “lua
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dreptul. de administrator al asociațiunei conjugale. S'ar pute 
dice încă, că nu se admite ca redactorul rumân să fi trecut 
peste ideile pe cari le admite codul Napoleon asupra comu- 
nității şi anume că bărbatul este acela care administrâză. Și 
în fine Sar mai put face încă: un argument că, dacă pentru 
averea dotală bărbatul -are administraţiunea, cu mai mult 
cuvânt el va av administrarea averei societăţel de achi- 
sițiuni. 

Cu tâte acestea nu putem să mergem. până acolo în 
cât să dicem că redactorul rumân s'a gândit ca să se aplice 
t6te regulele relative la comunitate, prevădute în codul Na- 
poleon și ar fi pâte mai bine să admitem că fiind vorba de : 
o societate, chiar între bărbat şi femee, drepturile fie-cărui 
sociii se reguleză după. principiile generali ale societăţei, 
adică, :. fie-care societar are dreptul de administraţiune. In 
fapt bărbatul va av6 acâstă administrațiune, fiind- că orx-ce 
societar pote să administreze în societățile civile dacă nu 
există o convenţiune specială, sai dacă cel-alt societar nu 
se opune, bărbatul va exeroita mai tot-d'a-una acest drept 
Și femeea va fi întru .cât-va depărtată de la acâstă -asocia- 
țiune, fiind-că ea nu se pâte obliga fără autorisarea bărbatului. 
Insă la acâstă administraţiune a bărbatului. trebue. să. con. 
cureze și femeea, pentru-că alt-fel ar trebui să mergem până 

acolo câ, să permitem femeii ca la. desfacerea : căsătoriei să 
potă refusa beneficiul ce %. dă: sooietatea, de achisiţiuni, "când 
acâstă societate ar fi onerdsă.. ae 

284. Credem că chiar în societatea, de achisiţiuni femeca 
este în'drept să c6ră separaţiunea de. patrimonii, când ad- 

- ministraţiunea bărbatului este .rea şi când bărbatul se opune 
a lăsa pe femee să administreze: și. dînsa, în care cas-efectul 
separațiunii ar fi: încetarea. societăţei de achisițiuni Şi . ne- 
greșit lichidarea acestei societăți. .... :.--- 

- 985. Art. 1291 până la finele titlului se: ocupă de: casul 
în care societatea, -de achisiţiuni. a, încetat; şi «are. oo. lichi- 
darea ei. Mai întâi societatea de achisiţiuni pote să înceteze 
prin. desfacerea căsătoriei.:- ae Ti 

| : Cestiunea. este dacă în: “privinţa societăţet de achisiţiuni, 
separațiunea de patrimonii ce ar fi obținută de. către femee, 
ar face să înceteze: acestă societate? In -sistemul; care ar ad-.-
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mite că numai bărbatul ar ave administraţiunea avutului 

acestei societăţi, necontestat că femeea ar put6 să câră se- 

paraţiunea de patrimonii;: dacă însă s'ar admite că bărbatul 

nu pote să administreze el singur, saii cel puţin că femeea 

ar av6 acelaşi drept ca şi bărbatul, după regulele generali 

în materie de societate, atunci femeca nu mai are “ăreptul 

să câră separaţiunea, de patrimonii şi decă societatea ar dura 

tot atât cât ar dura şi căsătoria. 
286. Cum se face lichidarea? 

- Art, 1291, La încetarea sarcinelor căsătoriei, fondul comun.de care 

- se face menţiune în articolul precedent, se va împărţi pe jumătate între 

soci, sati între moştenitorii lor, după regulele şi cu urmăririle stabilite 

pentru împărţirea succesiunilor. 

Art. 1293. Impărţela nu se face de cât „după restituţiunea dotei şi 

după. ce amândol. socii vor lua din fondul comun sumele ce'i datorese 

reciproc. - 

Art. 1293. In cas când amândoi socii vor av6 drepturi ale lor perso- 

nali, a prelua valori din fondul comun, femeea sati moștenitorii sei vor 

trece înaintea bărbatului. 

In conformitate cu art. 1291, 1292 şi 1293 se ia: din fon- 
dul. comun mai întâii zestrea femeii, după aceea se caleu- 
l6ză ce are să primescă din acest fond fie-care din soci ca 

avere proprie a lor.: 
“După ce se: face preluările, se împarte avutul în părți 

egale între soci, urmându-se în privinţa acesta regulele de 
la împărţire. Socii fiind majori, sunt capabili să facă o îm- 
părţire de bună-voe şi atunci o vor face, iar dacă nu se în- 

ţeleg, sai ar fi persâne incapabile, atunci 'se urmâză după 

regulele stabilite în materie de împărţire în succesiuni. 
--987, T'emeea. are un drept mai mult de cât bărbatul, 

acel anume că dacă societatea nu .r&spunde în de-ajuns la 
t6te preluările la cari au drept socii, cu alte cuvinte dacă 
avutul social nu ar fi. suficient, atunci. se preferă tot-d'a-una 
femeea; ea trebue să ia mal întâiu din avut, fie că ar fi dotă, 
fie că ar fi parafernă, şi numai în urmă prelevă bărbatul. . 

288. S'ar putâ însă controversa, cestiunea, dacă fomeea 

ar put6 să aibă, ca în legea franceză, dreptul de a renunța 
la acâstă comunitate de achisiţiuni, când ea s'a desfăcut? 

- Dacă s'ar recunâsce bărbatului numai dreptul exclusiv
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de administraţiune, neapărat că femeea ar av6 acâstă facul- 

tate, iar dacă ambii socă administrâză, că femeea- nu se pâte 

“sustrage de la nisce obligaţiuni contractate fie de dînsa, fie. 

de bărbat în numele ei, ci trebue să le respecie. 

289. Ori cum ar fi, comunitatea de achisiţiuni este o 

clausă pusă întrun contract oneros. Deci dar nu se pâte 

considera ceea-ce primesce unul din soci din acâstă co- 

munitate ca dar de la: cel-alt sociii şi prin urmare acest 

câştig nu pâte să fie discutat de moştenitorii reservatari ai 

celui-l'alt sociii. De altă parte 6răşi nu se pote considera 

dreptul ce are fie-care sociă la jumătatea bunurilor căpătate 

ca un fel de beneficii resultând din contractul de căsătorie, 

ca să pâtă justifica din partea celui-l'alt sociii depărtarea, de 

la acest beneficii în cas când un divorț sar pronunţa în 

contra lui. i



“TITLUL V 
. DESPRE .VÎNDĂRI 

1. Vîndarea este pote contractul cel: mai frecuent în 
relaţiunile civile ale” omului, de şi nu este cel | mai „Vechi 
introdus în transacțiunile particulare, a 
„Titlul se împarte în 8 capete:: : 

--:- Cap. I- (art, 1294—1305): Despre matura şi for ma vindărei ; 
» Cap.-Il (art: -1306—1809): Cine pote: cumpăra sait vinde 

Cap. III (art. 1310—1311): Despre lucrurile cari se pot vinde ; 
Cap. IV (art. 1312-—1360): Despre obligaţiunile vindătorului ; 
Cap.Y (art. 1361—1370): Despre: obligațiunile cumpărătorului ; 
Cap.: VI (art. 1371— —1587): Despre resolufiunea vindărei prin 

răsoumptrare ; | 

Cap. VII (art;- 1388-1300): Dispre licitaţiune ; 
Cap. VIII (art. 1391— — 1404): „Despre strămutarea  orcanțitor 

şi a altor. luerări necorporali. Ea i a aa N a a taie - 

„GAPUL 1 
4 

„ Despre natura şi forma vingărai 

art, 1294, “Vindarea este o  convenţiune' prin care două părţi s se obligă 

între 'sine,. „una a transmite. celel- alte proprietatea unui lucru şi acesta a 

plăti celei ae înt îs prețul lui. . 
ta gt
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Art. 1295. Vîndarea este perfectă între părţi şi proprietatea este de - 

drept strămutată la cumpărător în privinţa vîndătorului îndată ce părţile 

s'aă învoit asupra lucrului şi asupra prețului, de şi lucrul nu se va f 

predat şi preţul încă nu se va fi numărat. 

In materie de vîndare do imobile drepturile cari resultă din vinda- 

rea perfectă între părţi, nu pot a se opune, mal înainte de transcripțiunea 

actului, unei a treia persâne care ar av6 şi ar fi conservat, după lege, 

Gre-care drepturi asupra imobilului vîndut. 

Art. 1303. Preţul vîndărei trebue să fie scrisă şi determinat de părţi. 

Art. 1304. Cu i6te acestea determinarea preţului pâte fi lăsată la 

arbitrarul unei a treia persâne. 

2. In dreptul roman, vîndătorul nu se obligă să trans- 
mită cumpărătorului proprietatea lucrului vîndut. Cun6scem | 
legea, 30 din Digeste, De emptio-venditi, unde se spune: „Hac- 
tenus tenelur, ut rem emplovi. habere liceat, non etiam ut ejus facil“. 

Cu alte cuvinte nu se-cere ca vîndătorul să facă pe cum- 
părător proprietar pe lucrul vîndut, el nu se obligă de cât 

a asigura cumpărătorului vaccuam possessionem a acestui lucru. 
Scim de altinintrelea că în dreptul roman proprietatea unui 
lucru nu se transmite prin simpla convenţiune, că pe lângă 

evenimentul juridic care pâte .să justifice .o. transmitere de 

proprietate, trebue să intervină un alt fapt juridic al trans- 
miterei propriii dis a. proprietăţei,. fie. mancipaţiunea : pen- 
tru lucrurile mancipil, fie tradiţiunea, pentru lucrurile nec- 
mancipii..-. 

| In codul Oalimach paragraful 1430. dice: : „Prin toemăla, 
cumpărărei și a vîndărei se dă cui-va un lucru pentru ho- 
tărîta sumă de bani numărați de către dînsul:. Aci este ceva 
vag, pentru-că prin cuvintele. „se dă cui-va un:lucru“, nu se 

scie dacă se înțelege transmiterea proprietăţei.: 

Codul Napoleon a fost întru cât-va.: influențat de ceea-ce- 
era în dreptul roman pentru-că definițiunea care o dă vîn- 

qăriă, pare că conţine ceva resturi din ceea-ce era în drep- 
tul roman. In adevăr la art. 1582 găsim definiţiunea. vînqărei 
ast-fel redactată: „Vândarea este un contract prin cure o purte se 
obligă a preda un: lucru şi cealaltă a'l plăti. 

Ac6stă, definiţiune s'a criticat de către autori, ca fiind 
preu vagă, nesciind care ar îi sensul cuvîntului livrer şi re- 
dactorul rumân a profitat de critică acâsta, pentru a da o 

„altă definiţiune:
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.» Vîndarea este o convențiune prin cure dou părți se obligă 

între ele, unu a transmite celei-lalte proprietatea unui lucru şi ucestu 

a plăti celei; dintâi prețul lit. | 
- “Nu ne satisface complect nici! definiţiunea dată de le- 
giuitorul nostru. În adevăr după acâstă definiţiune ar resulta 
că în materie de vînqare, vîndătorul se obligă a transmite 
proprietatea, unui lucru. ln parte definiţiunea:ar fi exactă; 

însă nu coprinde totalitatea casurilor. Deja cunâscem, şi art. 
1295 repetă acâstă ideie pe care am vădut-o în efectele obli- 
gaţiunei de a da, că atunei când obligaţiunea are de obieci 
transmiterea unei proprietăţi, acestă proprietate se transmite 

prin simpla convenţiune a părţilor. Deci dar când se pune 
în definiţiune că vindarea este. contractul prin care o parte 

se obligă a transmite cuva, se prevede numai ceasurile. ex- 
cepţionali, de 6re-ce în generalitatea casurilor îndată, ce. Yîn- 

d&torul s'a obligat. s'a şi transmis proprietatea. 
Era dar mai! corect. să se. spună că: „Vindarea este un 

contract sinalagmatic, prin care una, .din părți transmite pro-. 

prietatea sau se obligă a transmite proprietatea, unui - lucru 

celei-l'alte părţi, care. este datâre:să dea preţul“. 
Acâstă definiţiune 'este' mai: conformă cu. ideia -legiui- 

torului, care în. Capul IV, 'voind:să arate cari: sunt obliga- 

țiunile vîndătorului, ne:.spune că vîndătorul are. ducă obli- 

gațiuni principale: a preda lucrul șia răspunde: de evicţiune 

(art. 1313); RE 
„Nu 'este transmisiunea. proprietăţei obligaţiunca. vînqă- 

torului, proprietatea este de sine transmisă, :ci vîndătorul se 

obligă numai a predă, adică a pune. lucrul la. disposiţiu. 

nea cumpărătorului şi a garanta. de ovicţiune ȘI: de viciile 

ascunse. 
Acest efect a transmisiunei proprietaţei nu era cunos- 

cut în dreptul roman, nu eră. cunoscut::nici în legea fran- 

cesă; tot asemenea şi în legile -n6stre, vechi. Aşa paragraful 

1412 din codul Calimach. spune că: „până la xremea trădărei 

“era vîndătorul -. proprietâr al. lucrului vîndut de dînsul,; iar 

oumpărătorul era proprietarul banilor: toemiți-ca preț, , 

. In:adevăr după acest; sistem vîngătorul: se. obligă d a 

transmite proprietatea, iar nu ca în dreptul modern unde 

proprietatea este transmisă, de. drept.
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3. Cari sunt: elementele constitutive ale contractului de 
vînqare ? - 

Mai întâi că 1a ori-ce convenţiune elementul principal 
este consimțămîntul' părților. Vîndarea, este un contract con- 
sensual, adică se formâză prin: simplul consimțămînt al păr- 
ților. Scim că chiar Romanii, cari nu recunosceati — în drep- 
tul clasic — învoelilor proprii dis, pactului, forța de a crea 
obligaţiuni, totuşi : cunosceaii - unele contracte civili cari se 
puteaii forma; solo consensu și vîndarea era unul din cele patru 
contracte consensuale. Deci părţile nu ui trebuinţă să îndepli- 
n6scă vre-o solemnitate Gre-câre pentru ca să încheie con- 
tractul de vîndare. Rămâne numai cestiunea de probă avîn- . 
dărei, care nu 'trebue confundată cu însăşi crearea contrac- | 
tului: "Atunci când ar fi contestare: asupra vre-unei vîndări, 
cel care pretinde că a existat vîndare este dator să .dove- 
dâscă acest contract, însă pentru crearea contractului simplul 
„consimțămînt al' părților este sulicient şi -de aceea, de în-: 
dată ce părţile convin între dînsele, fie. chiar oral, ca să facă 
o' vîndare, :vîndarea. este: deja făcută. îi 

In privinţa: acâsta, nici o dificultate. Deja cunâscem cum 
în codul: noi comercial legiuitorul se ocupă de diferitele“ 
moduri în care vîndarea ar put să fie făcută și în acelaşi 
timp despre: proba cu care sar. put6 face vîngarea ca și 
alte. contracte. : 

Când este vorba de proba. legiuitorul comercial dice: 
"Art. 46.6. com. „Obligaţiunile comereiale şi liberaţiu- 

nile se. probâză:. te, i 
„nu acte âutentice; Du 

„Cu acte:sub: semnătură 1 privată: 

„Ca facturi acceptate ; : 

„Prin corespondenţă e aa 
„Prin telegrame; i: îi ii 
„Cu registrele părților; e 
"„Cu martori, de :câte. ori: autoritatea, judeoatorâscă ar! 

crede; că trebue: să admită: proba testimonială şi acâstai chiar ” 
în ceasurile prevădute : deiart. 1191: cod. .civil;; 

„In fine, „Prin: ori: ce alte: mijlce de: proba admisă de 
legea civilă: : .. i: ir 

- Art, 476. com. Tolcerăma | face. probă, ca. act:. sub
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semnătură privată, când originalul este subscris. de însăși 
pers6ua arătată într'însa, ca trimiţătorul ei.. 

„Ba face aceeaşi probă, chiar dacă. acâsti persnă este 
subscrisă de o altă mână, când ar fi probat că originalul a 
fost. predat oficiului . telegrafic, sai trimis. spre : ai se e preda 
de însăşi acea: persână. 

„Dacă subserierea originalului este autontificată de auto- 
ritatea competinte, atunci se aplică principiile generale. In 
cas când identitatea persânei care a subscris saii predat ori- 
ginalul. telegramei, s'a stabilit prin alte moduri prevădute. de 
regulamentele. teleprrafo- -poştale, proba contrarie este admisă, 

| „Data telegramelor stabilesce, până: la proba contrarie 
diua, şi ora în care ele. ati: fost: în adevăr expediate de: ofi- 
ciurile. telegrafice“. 

„Art. 48 e. com. „In cas de. erdre; -sohimbare; Sati întâe: 
diere în transmiterea unei telegrame, se aplică, principiile 
generale asupra culpei. Cu ..tâte: acestea, trimiţătorul :uneă 
telegrame. se presumă.. afară, de -ori- ce :culpă, dacăia, îngrijit 
a 0 colaţiona..sait recomanda conform. disposiţiunilor regu- 
lamentelor telegrafo-poştalei..::. i. ui „i i 

“Art, 49 c.:com.' „În :comerciă, mandatul şi ori-ce > decla- 
rațiune de consimțămînt; chiar. judiciar, transmise prin :tele- 
graf cu subserierea. declarată: autentică - de: autoritatea . com- 

- petinte, sunt valabile şi. fac probă în justiție“, us ..: 
- Din tâte acoste-articole resultă că: în .materie: comereiălă 

"în genere, afară numai dacă legea. spune: ceva deosebit, pote 
să se creeze obligaţiuni prin simpliil consirațămînt: al părților 
Şi să:se: facă dovadă prin.:ork-de:mod-:, ia 

In. cât se atinge de 'proba unei vînqari civilă intrăm î în 

regulele generali cari le-am vădut; în 'âterie de probe. Dacă 
este vorba să se. probeze. între părţi, :vîndarea' .nv se pote 
proba prin matori. sai presumpțiuni de: fapt, de 'cât:numaă | 

dacă obiectul nu.-ar fi trecut peste: 150. lei, 'sâii. dacă se face 

proba vîndării printr'un act. sub semnătură privată, trebue 
se observe formalitatea dublului: exemplar, ete. . Când ar fi 
vorba “de probă - faţă de. terţele pers6ne; atunci .se aplică 
6răşi regulele generali de probă, adică se cere ca actul să 
fie 'autentic: sai să aibă cel puţin dată certă. 

--- Legea n6 anunţă de acum că dacă ar fi vorba de 'vîn-
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darea unui imobil, de şi vîndarea perfectă între părţi, de ȘI 

cumpărătorul a căpătat proprietatea: lucrului vîndut pe care 

vîndătorul i-a transmis-o prin efectul însăși al vîndărei, totuşi 

acâstă vîndare nu pâte fi oposabilă celor cari au drepturi 

reali asupra imobilului vîndut, chiar dacă aceştia ar dobândi 

drepturile reali în urma vîndărei, dacă vîndarea nu ar fi 
transerisă după regulele . generali în materie de transerip- 
ţiune pe cari le vom ved6, când ne-vom ocupa de ipoteci. 

4. Nu ne putem: opri de a arăta modul neexact al legiui- 
torului de a se exprima în art. 1295 când dice: „vindarea 

este perfectă între părţi“ ;: este .perfectă nu numai între părți, 
ci “faţă cu .orl-ce pers6nă, și singura, cestiune care se discută 

este numat! proba, dacă pâte să fie: dovedită: vîndarea. 

5. In al: duoilea 'rînd pentru ca vînqarea.să pâtă fi vala: 
bilă se cere'ca să existe un obiect. Transmisibilitatea, proprie- 

tăţei: însă, după: mulţi autori, se pâte prevedâ a se face mai 
“târzitt. P6te :să existe .vîndare în care aș dice: că ţi' vînd 
„Jucrul cutare, însă nu ţi: transmit: proprietatea acestui lucru 

decât de astă- CI: peste 3 luni, saii peste un an.: Lucrul sar 

păr curios. pentru. ce vîndătorul - să . ţie încă: proprietatea 

obiectului: Cu t6te acestea o asemenâ vîndare este admisă. 

Atunci definiţiunea; art.:1291: se aplică,: de 6re- ce vîndătorul 
se obligă a transmite proprietatea lucrului pe care "l-a vîndut. 

„La noi se pâte dice mai uşor. că transmisiunea, pro- 

prietăţei.. lucrului: vîndut nu. este. 0 condiţiune. esenţială a . 

vînqărei, . pentru-e că: legiuitorul nostru nu a: reprodus un: 

articol : fârte : important: din codul Napoleon, art. 1599 care 

(ice:.:,Vingaroa lucrului altuia este 'nulă“. In legea: francesă, 
când .cine-va a vîndut lucrul altuia vîndarea este: nulă, nu 

„există contract de vîndare.. In atare cas dacă cumpărătorul 
a' dat preţul, elp6te să-l] repete, causa care a dat nascere la 

„plata “preţului neexistând. Legea francesă dice. că dacă cum- 
părătorul: a sciut că. lucrul .ce cumpără este. străin, vîndarea 

fiind nulă, el nu' are drept de cât să repete preţul, iar dacă 

nu a sciut pote să ceră dela, vîndător și alte daune interese. 
Legiuitorul nostru nu reproduce acâstă regulă că vîndarea 

lucrului străin este nulă, deci. o asemenea vîndare pote 

să fie valabilă şi pote forte bine vîndătorul să dică: 
ți vînd lucrul, însă mă& oblig să ţi transmit proprietatea
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numai peste un an și de şi în momentul în care vindătorul 
“a vîndut acest obiect vîndătorul nu are proprietatea obiec- 
tului vîndut, totuși vîndarea este perfectă. Dacă nu se trans- 

mite proprietatea, vîndarea: ne-fiind nulă, aplicăm pur şi 
simplu regulele generale în materie de. resoluţiunea con- 
tractului sinalagmatice sub-înțelesă, adică cunipărătorul este 
în drept să c6ră, dacă vîndătorul la împlinirea, termenului 

nu predă lucrul nu numai restituirea preţului, dacă Va plătit, 
dar chiar dacă nu a plătit preţul,pâte să câră daune interese, 
pentru-că el de şi nu şi execută obligaţiunea însă dovedesce 
că nu o execută din causa părței celei-V'alte, de 6re-ce partea 
cea-Laltă nu i-a transmis proprietatea. 
:.. Aşa dar vîndarea. ca să pâtă exista, se cere indispen- 
sabil să fie un obiect, însă, de altă parte, nu este de esenţa 
vînqărei că vîndătorul să: transmită * din „momentul „chiar 
al vînqărei proprietatea lucrului --vîndut. 

- 6. In fine în al treilea: vind pentru : ca să fie iîndare se 
cere să existe un; preț. Acolo:unde nu este preț, nu pâte să 
fie vîndare. Dacă vîndătorul: ar: da alt-ceva: de cât un preț, 
pote să fie un contract de schimb, :o locaţiune:de servicii, 
un contract fără :nume, -Saii ori-ce alt: ceva, iar: nu 'vîn- 
dare. „Vindarea nu. pote: să existe de cât atunci . când este 
tn preţ, : ea St i, 

Adesea întru un . contracts se. -provede şi un preţ și trans- 
miterea' altui obiect, :saii facerea: unui: servicii. “Aşa, drept 

moșia, cutare dai: casa: mea, sati -mă oblig a face un tabloii 
și pe de-asupra 40.000 lei. Aci contractul este mixt, pe de 
o parte este schimb saii locaţiune până la concurența val6rei 
casei, care. o transmit sat a tabloului -ce:lucrez iar de aci 
înainte preţul stipulat arată că este o vîndare. - 

„.: In: codul Caragea (Art. IL: de la: Vândă iri); se dice că viu: 
darea: trebue să conţie un preţ, că dacă în acelaşi timp pe 
lângă preţ ar fi şi un lucru, care se dă, se consideră: vîndare 
întru atât întru cât preţul este mai mare de cât lucrul, care 
se dă în schimb, saii cel puţin egal; iar dacă lucrul care 
se di în schimb, este: mai mare în valdre de cât preţul, 
atunci înceteză de a. mai fi vîndare şi este un schimb. 

Si în dreptul modern trebue să facem distincţiune şi 

Să qicem că este vîndare până la concurența prețului și
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schimb sati locaţiune până Ja: concurenţa val6rei Tuerului 
sait ce s'a dat în schimb. 

7. Cară sunt condiţiunile ce trebue să îndeplinâscă un 
preţ? La acâstă cestiune răspunde art. 1303 și 1301. 

Mai întâi preţul trebue să consiste în bani. Menţionăm 
acest lucru, pentru că, de şi lucrul s'ar păr6 admis fără 
discuţiune, cu tâte acestea ai cereat unii din âutori să susție 
că prețul pote să fie şi în alt ceva de cât în bani. Acâsta 
pentru acele lucruri cari în general se preţuese mai în fie- 
care. qi, în diferite localități. Aşă s'a propus că o cantitate 
de producte, al căror preţ se constată prin mercuriale, pote 
să ţie loc de preț. Noi contestăm acâsta şi qicem că vîndare 
nu -pte să fie de cât numai dacă prețul. este în bani. Codul 
Calimach av6 grije în '$ 1415 'să.. spue că preţul lue rului 
vîndut trebue să fie în bani. 

8. Al duoilea se cere ca preţul să fie serios. Acta în- 
'semn6ză două lucruri: I[.:C0ă preţul să fie adevărat, sincer, 
exact; “cu alte cuvinte să nu se ascundă în ceea-ce se dice 
preţ ceva care nu ar fi în. realitate de cât un 'dar,. adică să 
nu se ascundă un dar în vîndare. Când-aș pută dovedi — negre: 
şit cu multă dificultate — ca de Şi s'a spus cum că s'a vîndut 
drept. preţul cutare, însă în realitate nu: a fost preţ. între părți 
atunci vîndarea nu există, pentru-că, prețul nu este serios. 

"Dar preţul ca să fie serios mai :însemnâză. în'al. doilea 
rînd, ca să nu fie ridicol, să nu. fie: aprope .nul. Se dă'exem- 
plul : următor: "ţi vînd o.. moșie :. drept. un. ban... Exemplul 
acesta Romanii-"l cit6ză: adesea, însă :nu-.se p6te-presinta în 
practică. Cu atât mai -mult lucrul. acesta “trebue observat în 
legea n6stră, cu atât legiuitorul rumân.- nu -a admis':rescisi- 
unea din dreptul frances în materie. de 'vîndare, când preţul 
este :mai mic cu “h2. Prea bine a făcut legiuitorul nostru 
de nu a mai permis judecătorului ca.în : urmă să discute 
dacă prețul este adevărata valbre a lucrului vîndut. Insă 
prețul. trebue să. fie serios, dice legea, șizpractica francesă 
presintă specia. urmiătore: s'a vîndut un imobil care produce 
„două mii de lei venit anual, drept o rentă viageră de. 800 
sati 900 lei. EX: bine, jurisprudența; feaneos a decis că acest 
preț nu este serios. . aa 

Ecă dar în ce sens trebue să căutăm a ved6 dacă există
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sait nu un preț, negreşit să nu se ubuseze de acest lucru, 
să nu se caute: val6rea justă a lucrului vîndut, dar Crăși să. 
nu existe un preț atât de ridicol în cât să se vadă în rea- 
litate că nu este preţ. 

9. In fine legea dice că preţul trebue să fie determinat, | 
şi vom adăoga sati cel puţin. determinabil. Pâte să existe vîn- 
dare şi acolo unde prețul nu este de la început fixat, dar 
unde se pâte fixa mai în urmă fără însă ca acâstă fixare să 
depindă mai mult sai mai puţin de una din părți. Legea 
prevede că se pote întâmpla ca părţile să hotărască ca oa 
treia pers6nă să determine pe ce preţ să fie considerat lucrul. 
ca vîndut. Acâstă a treia. persGnă. în realitate jâcă rolulunui 
arbitru şi legiuitorul nostru n'a reprodus: art. 1: 529 din. codul 
Napoleon, care (ice că. dacă acâstă a treia persână nu voesce 
să fixeze preţul, sati nu maă este în stare de. : a fixa, vîn- 
darea să fie considerată ca nulă. i ” 

Deci rămâne a se sei, în “casul când: părțile ar: conveni 
ca prețul lucrului vîndut să fie fixat! de' oa treia pers6nă' 
și acstă a treia pers6riă nu voesce saii nu'] nial 'pâte fixa, 

. daca vîndarea este nulă sali dacă nu trebue să “mârgă păr 
ile înaintea justiţiei, ca, ea însăși să fixeze acest preț.: 

10. Legiuitorul a aruncat numai! un exemplu: Se pote, 
întâmpla însă ca părțile să. convină ca preţul; de şi nu. 6ste E 
fixat de la început, totuși să se pâtă “determina în urmă în 
alt mod. Așa de exemplu : Sar 'pută forte. bine: conveni ea 
să se vîndă nisce producte în cutare port, la epoca - cutare 
și să se dică că prețul va fi cel curent în dlilele în cari se 
va face predarea. 

11. Nu tot ast-fel ar fi dacă sar - qică îute un nod. vag 
că se vinde un obiect. sait mai multe pe preţul convenabil, 
atunci negreșit nu se inaă pâte dice că preţul este 'deter- - 
minat, şi deci nu mai put6 dice că se îndeplinesce “condi: 
țiunea, prevădută de legiuitor, care 'spune că preţul trebue 
să fie determinat. Găsim în codul Calimach câte-va idei asu- 

pra determinărei preţului şi chiar asupra oondițunilor de 
rute pentru ca să se dică că există sait nu preț 1 

„Cumpărătorul şi vîndătorul pote să-lase hotărirea prețului 
lui la o a treia anume pârs6nă; dacă acâstă pers6nă nu va 
hotări preţul până la termenul toemelei sait dacă nu S'a ho- - 

19 65155
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tărît vremea şi voesce o parte să se tragă mai înainte de 

hotărîrea prețului, atunci se socotesce tocmâla acâsta ca 
nefăcută“. $ 1420. „Dacă sai pus drept temeiii prețul ce se 

politicesce la plată, atunci se înțelege preţul cel de mijloc 

“în piaţa locului, unde, şi la vremea când trebue să se sa- 

vîrşescă toemâla“. 
„_ Codul noi comercial conţine şi el disposiţiuni relative 

la determinarea prețului. In titlul VI. „Despre vîndare“ gă- 
sim următorele: | 

„Art. 60. „Vîndarea „făcută pe un preţ nedeterminat în 
contract este valabilă dacă părţile aii convenit asupra unui 
mod de al determina în urmă. | 

Regula pusă de codul comercial. este mai largă de cât. 
în codul Napoleon, pot părţile să nu determine preţul, însă 
să convină asupra modului de a se determina în urmă. 

Art. 61. „Vîndarea făcută pe adevăratul preţ saii pe pre- 
ţul. curent este asemenea valabilă. In, acest cas prețul se 
determină „conform disposiţiunilor art. 40. | 

; ȘI. art. 40. dice: | 
| „Când urmâză a se hotări adevăratul preţ, sait preţul 

curent al productelor, mărfurilor, transporturilor, navluliui, 

al primelor de asigurare, cursul schimbului, al efectelor pu- 

blice şi al titlurilor industriale, el se ia după listele bursei 
sati după mercurialele“locului uide contractul a fost înche- 
iat, sau în lipsă, după acelea ale locului celui mai apropiat 
sai. după ori-ce alt-fel de probă. 

... Aliniatul întâiu al art. GL adaogă: 
„Determinarea, preţului pote fi încredinţată. arbitrului 

unei a treia persâne desemnate. în contract sau remase a 

se, alege în urmă. 

„Gând pers6na desemnată sait al6să. nu voesce saă un 

pâte primi, părţile trebue să procâdă la o nouă numire. 
* „Dacă părţile nu se învoese, numirea se face de jusțiţie“.: 

| Legiuitorul comercial n'a voit să mai reproducă ideia 
codului Napoleon, care era și a codului Calimach, că dacă 

cel de-al treilea nu voesce să fixeze prețul, vîndarea să se 

strice, ci spune că în asemenea cas părţile să convină a 

determina o nouă pers6nă, jar dacă ele nu se înţeleg, jus- 
tiţia intervine și determină persâna ce are să fixeze prețul.
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„12. O instituţiune, care a jucat un mare rol în legile 
- vechi, venită -din dreptul roman din timpul împeriului de 

răsărit în desvoltarea care o luase, este vîndarea cu aşa 
numitul drept de protimisis. Acest drept de protimisis con- 
sistă în acâsta că dacă cine-va vrea să vîndă un imobil, 
trebuia mai întâiu să se adreseze la unele persâne și să le 
întrebe dacă ele vor să cumpere. Aceste persâne erau sai 

rude, pentru ca să-nu 6să un imobil din familie, saii vecini 
pentru ca să se întindă proprietatea în scop de a se face 

“proprietatea mare şi dacă.-acel care vindea nu se adresa la 
acela cu dreptul de protimisis, putea acesta să dică, cumpără. 
torului: n'ațipreţuleu care Pai plătit şi imobilul este al mei . 

Codul Caragea, Cap. II, Partea III: 
Art. 7. „Cei, ce vind lucrul nemişcător, atune nu maj 

pâte să'l vină Ja alţii. când mai înainte va da de scire celor 
ce ai cădere la “protimisis, sai epitropilor lor, „Și. acei ne- 
vrînd să cumpere vor iscăli zapisul vîndăriă. i 

„Se protimisese la cumpărăt6rea celor nemișcatăre : 7 
4) „Rudelele de sus şi de jos;.... i 
b) „Rudele 'de alături. până la a pata, spiţ, când sunt 

și părtaşi sati devălmaşi ; - 
c) „Rudele de alături. până la: a: “parea spiţă, când, sunt 

şi vecini ; 
d) „Cai. ce suni numai, "rude de. alături până la a pă 

tra „Spiță +. 
* 6) „Cei ce sunt numai părtaşi sail devălmaşi 

f). „Cei ce sunt numai vecini; întâii cei ce se înveci- 

nesc în lung; al. doilea cei ce se vecinese în lat; şi. al tre- 

ilea, cei ce se vecinese la vre-un colț“. . 

„lar: când doi inși sait mai mulți se vor. întîmpla să aibă 

de-o potrivă cădere, și vor vrea toți să cumpere, de- o- -Do- 

trivă împărţesc şi aerul ce se vinde. 
„După art. 8 cel ce voesce a.vinde irebue să dea scire 

la logofătul cel mare, dacă este ședător în Bucuresci şi la 

ispravnicii locali dacă sunt şădători în județe, arătând con- 

dițiile vîndării şi atunci logofătul cel mare va fi dutor: 
a)» Pre cei ce aii. protimisis şi se află . în tau rumânescă, sibi 

silescă săşi ia sema şi să hotăruscă în SOroc. de 10 de dle & să cuum- 

pere sui. să se lapede ;
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b) „Pentru cei afară din țară termenul este de un an 
și Jumătate; însă până la acest termen pâte cine-va să cum- 
pere cu condițiune să nu zidâscă şi fiind obligat că co a ar 
voi cel cu protimisis să resoumpere imobilul să se tragi, i 
de nu vu voi, săl stăpineseci desăvirşit,“ 

Codul Calimach : 
$ 14832. „Intr'acei ce au dorit de a rescumpăra lucruri 

nemişeatâre, să protimisesc: 
a). „Rudeniile până la a ş6sea spiță, și între aceştia se 

„protimisesce acel ce este răzaș (împreună părtaş); ! 
b) „Răzaşii, şi | 

6) „Megieşii. 
$ 1488, „Impune părţilor între cari intervine o vîndare 

să datore. “ambele părți a se presinta la Divanul judecăto- 
rese și să arate adevăratul preţ.“ . 

"Divanul: judecătoresc este dator să scrie judecătoriei 
„ținutului unde se - află moșia pentru a sc face publicarea 

cea, mai întinsă, ca în timp de ș6se luni să se presinte ori 
cine are drept de răscumpărare să se arate. Judecătoria lo- 
cală face Divanului un raport ($ 1434). 

__ Dritul protimisisului se exercită! pentru cel: anaji- în 
„ţară în șâse luni; pentru cei ce se găsesc în țară străină 

până da cinci ani ($ 14135, 1436). | 
„-$ 1487. „La luerurile cele vîndute prin icitaţie, nu are 

„.loe dritul protimisisei.* 
„Acest drept de. protimisis a fosti în urmă în legea nostră. 

modificat, adică restrîns cu totul într'o lege regulamentară: 
„Pentru mărginirea acelor cu “drept de protimisis, care la 

art. 1 dice: „Caderea de protimisis la vîndări de lucruri 
nemişcătâre și ţigani se desființâză de acum! înainte: do-.. 
bândirea proprietăţei de moșii, vii şi țigani r nu se pote cu- 
veni decât fețelor de rit creştinese.“ 

In dreptul modern deci nu mai „există acest drept de 
'protimisis. . 

13. Cu ite acestea se pâte întiinpla e ca părţile să con- 
vină asupra unui fel de drept de preferință, însă nu ca cel 
vechiu. Vom ved6 că se pâte stipula în contractul de vîn- 
dare pactul, saii dreptul de răscumpărare, adică pte să 
stipuleze vîndătorul că dacă el va oferi preţul lucrului vîn-
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dut dimpreună cu cheltuelile, vîndarea să fie considerati: : 

    

ca desființată ca printr'o condiţiune- resolutorie; se pote că - - 
“în loc de acest pact de răscumpărare vîndătorul să dică: 
în cas când ar voi cumpărătorul să vîndă acest imobil pe 
care ei îl vînd astă-di, atunci să fiii ei preferat, dacă voii 
da acelaş preţ. Lucrul acesta se pâte întîmpla. Aşa, având » 
afecţiune de vre-o rudă, m& gândesc să-l vînd o proprietate 
unde să ȘI pâtă face el comerțul sai esercita profesiunea, 
și caut să ă -0 daii cu un preț mai mic. Însă mă gândesc î în 
același - timp că pâte mai târdiă cumpărătorul să caute a 
vinde altuia imobilul, atunci convin cu el şi îi dic: „înţeleg. 

Să-ţi vînd imobilul ca să- ți fac bine personal, iar dacă nu-l 

„vei păstra și vei căuta, să-l vină, atunci să fiu preferat ei.“ - 
Acâstă elausa este permisă. 

Autorii cer numai că trebue să se fixeze un termen . 
pentru acest drept de preferinţă și acest “termen nu pâte 

să fie mai mare de cinci ani, termenul fixat pentru pactul 
de răscumpărare. — Şi acest fel de răscumpărare este pre- 
vedut în codul Calimach, numit dritul de înapoi cumpărăre 
(Ş 1439—1448). 

14: Codul Napoleon în art. 1585 conţine regula că pro- 

misiunea de vîndare echival6ză unei vîndăni : la promesse 
de vente vaul vente. Legiuitorul nostru nu a reprodus acest 
articol,.pâte că i s'a părut prea subtil, dar nu e mai. puţin 
adevărat că: o asemenea promisiune în realitate este.-ca Și 

o vîndare. 
15. Acestă promisiune de vîndare — dice legea fran- 

cesă — pâte să fie. însoţită de o arvună. Arvuna se cu- 

noscea în tâte legislaţiunile ca și în practica romană. Para- 
“graful 1 din Institute de la titlul „Despre vîndare“ dă loc 
la Gre-cari dificultăţi, fiind-că nu se precis6ză bine înțelesul. 
Mai toţi comentatorii sunt de acord să spună că în realitate 
arvuna 'este — cum se dice în codul Caragea — „preţul că- 

inței“, adică un fel de dedicere care pâte să-şi reserve.o 
parte, când ar dice că nu mai înțelege să fie vîndare. Ac6sta 
este chiar practica la noi. Cel ce dă arvună, adică cumpă- 
rătorul dacă se căesce o pierde iar cel, ce o primesce o 

„restitue îndoit. 
In acest sens este şi codul Napoleon. Art. 1586 admite
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idia din practica n6stră, însă spune că arvuna este pusă 

"nu în contractul de vîndare, ci în promisiunea de vîndare. 
[că ce dice și codul Caragea în acâstă privinţă: 
Art. 31 De lu Vindăvi.' „De se va face vîndarea cu ar- 

vună, şi se va căi vîndătorul, dă înapoi arvuna și mai plă- 

tesce încă atâta; iar de se va căi cumpărătorul, o pierde“. 

- Legiuitorul nostru a schimbat acesta, și 6tă cum se ex- 
primă el: | 

“Art, 1297. In cas de vindare făculă prin dare de artună convenţiunea 

accesorie a arvunei nu va putea ave nici un efect: - 

1. Dacă convenţiunea principală a vîndărel este 'nulă; 

2, Dacă vîndarea, se executeză ; | 

3. Dacă vîndarea se resili6ză prin comun consimţămint; 

4. Dacă executarea vindărei a devenit imposibilă fără culpa nici uneia 

din părţi. , | 

Arvuna în aceste casuri se va înapoia sat se va prinde îu presta- 
țiunile reciproc după împrejurări: ! | 
„Art, 1298. Dacă vindarea nu s'a executat prin culpa uneia din păr- 

țile contractante, acesta va pierde arvuna dată, sai o va întărce îndoită 
având-o primită, dacă partea-care nu este în culpă nu ar alege mai bine 
să ccră executarea vîngărel. 

„-Arvuna în art. 1298 schimbă caracterul pe care Va avut 
până aci, pe care-l uvea şi în dreptul roman, şi în codul 
Napoleon şi în legile n6stre vechi şi chiar în uz. In loc ca 
să fie, cum se dicea prețul căinței cumpărătorul pierdând-o 
şi vînqă&torul restituind-o, arvuna nu mai jOcă alt rol la noi 
de cât ca o fixare de mai înainte a daunelor interese, sai 
ca o clausă penală în cas când vindarea nu s'ar put exe- 
cuta din voința uneia din părți, dacă partea care execută 
vîndarea nu preferă să se execute însăşi acesta vîndare. 
Deci dar, nu se mai pâte admite acum cu art. 1998 că o 
parte dela sine să fie liberă a strica vîndarea plătind ar= 
vuna îndoită, sait pierdând-o, pentru-că partea care'și exer- 
cită obligaţiunea, chiar dacă ar fi vîndarea cu arvună, pâte 
sili pe partea cea-l'altă să execute vîndarea şi numai acâstă 
parte; ca și în ori-ce convenţiune cu clausă penală, pâte să. 
c6ră .perdărea arvunei sai restituirea, ei îndoită, | 

16. Redactorul rumân în art. 1297 al. 1 face aplicarea. 
regulei, că clausa' penală câ un accesorii a convenţiunei
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urmeză tot-d'a-una s6rta contractului principal, dacă con- 
tractul principal este anulabil sat nul și clausa penală va 
fi anulabilă sai nulă. Arvuna fiind o clausa penală la vîn- 
dare urmâză aceaşi regule. 38 | 

17. Mai adaogă legiuitorul că nu mai pâte fi ideie de 
arvună, atunci când se execută vîndarea. Dacă se execută 
vîndarea, se scade din preţ ceea-ce s'a dat ca arvună. 
| 18. Apoi se mai dice: „Dacă vîndarea se resili6ză prin 
comun consimțămînt, arvuna, se înapo6ză. Me 

19. In fine se mai dice că, dacă executarea vîndărei 
a devenit imposibilă fără culpa vre-unei din părți, Grăși se 
înapoâză arvuna. In adevăr chiar cuvântul de clausă penală, 
presupune că una din părți se găsesce în greşală şi natural 
că dacă vîndarea este :nulă pentru neexecutarea obligaţiunei 
fără culpa vre-unuia din părți, arvuna se va înapoia sati se 
va prinde în prestaţiunile viitre. 

Tâte acestea nu presintă nici o dificultate, punctul prin- 
cipal în art. 1298 este că arvuna nu mai e prețul căinței, 
ci este o clausă penală pusă pentru casul în care 'una din 
părți nu ar voi să execute obligaţiunea şi partea cea-laltă 
nu ar prefera executarea acestei obligaţiuni, Gi ar cere re- 
silierea şi ca daune interese are dreptul să câră ceea- -ce s'a 
determinat ca clausă penală. 

Art. 1296. Vinderoa se pote face sati pură sati sub condițiune. 

Ea pâte av6 de obiect dou sati mai multe lucruri alternative. 

In tote casurile efectele sale sunt regulate după principiile generali 

ale convenţiunilor. 

„rt. 1299. Dacă s'a vîndut marfă cu grămada, vindarea este perfectă 

de şi mărfurile n'a fost încă cîntărite, numărate sai măsurate. 

, „Art. 1300. Dacă însă mărfurile nu s'ati vîndut cu grămada, ci după 

greutate, după număr sait după măsură, lucrurile vindute rămân în risico- 

pericolul al vînqătorului până ce vor fi cântărite, numărate sai măsurate ; 

dar acâsta nu împedică pe cumpărător de a cere şi a dobândi, la cas de 

aeexecutare, sati predarea lucrurilor vîndute sati daune interese, dacă 

se cuvin, 

drt. 1301. In privioța vinului, a oleului şi a altor asemenea lucruri 

cari, după obicei, se gusti mat înainte de a se cumpăra, vîngarea nu 

există până ce cumpărătorul nu le-a gustat şi nu a declarat că convin. 

drt. 1302. Vindarea făcută pe încercate este tot-t'a-una presupusă 

condiţională până la încercare. : :
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20. Mai întâiii legea dice că o vîndare pâte să fie pură 
și simplă sait condiţională. Putea să se mai adaoge încă că 
o vîndare pâte să fie cu termen, adică că nu se executa 

vîndarea de cât după un termen 6re care, de exemplu după 
trei luni, de când aii convenit părțile. In acest cas cestiu- 

nea a se sci în fapt, va fi dacă părţile ati înţeles ca tot 
atuncă să se transmită şi proprietatea lucrului vîndut. 

21. Art. 1302 ne spune că vîndarea pe încercate este 
tot-d'a-una presupusă condițională până la încercare. Seim 
că pendente conditione obiectul obligaţiunei este în risico-pe- 

ricolul vîndătorului. Deci vîndarea pe încercate nu trans- 

mite, pe de o parte, proprietatea lucrului vîndut cumpără- 

torului, iar pe de altă parte, riscurile lucrului vîndut privesc 
pe vîndător. 

| 22, După. art, 1301, dacă se cumpără unele lucruri cari 
obicinuit se gustă înainte de ase cumpăra, vinuurea nu există — 

dice legea — până ce cumpărătorul nu le-a gustat. 
23. Este de observat deosebirea dea se exprima a art. 

1802 și a art. 1801; când este vorba de vîndărea unci lucru 
„care trebue să fie încercat, se dice că vindarea există, însă 
este „supusă condițiunei de încercare; pe când atunci când 

este vorba de lucruri cari de obiceiii se gustă, se dice că 
vîndarea nu există până în momentul gustărei. 

Acâstă deosebire în felul de a se.exprima ne duce la 
următbrele soluţiuni. In ceasul când se vînd lucruri pe în- 
cercate, vindarea există din momentul în care “părţile ai 
convenit și nu avem de cât o condiţiune suspensivă, încer- 
carea, pentru- că nici vîndătorul nu pâte să se sustragă de 
la obligaţiunea de a da lucrul, nici cumpărătorul de a plăti 
preţul în caş când făcându-se încercarea, s'ar găsi că lucrul 
este propriit pentru. usul la care este destinat. Dacă sar 
ridica vre-o contestaţie asupra acestui punct, dacă ar dice, 
de exemplu, cumpărătorul, după încercare, că lucrul nu ar 
fi bun, atunci pâte să intervie o judecată în care după o 
expertisă se va determina dacă lucrul este bun, şi atunci 
va, fi obligat cumpărătorul a plăti preţul. In casul articolului 
1301 este exact să se Qică că nu există vîndare, pentru-că 
scim că nu pote fi obligaţiune acolo unde există 0 condi- 
țiune potestativă simplă din partea debitorului. Deci cum-
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părătorul, la facultatea căruia este lăsată cu totul valabili- 
tatea vîndării,. pâte să dică că nu'i convine, el.nu pote fi 
silit prin judecata de a lua acest lucru, cât de bun ar fi şi 
este destul să spună că nu” place, pentru ca să refuze de 
a plăti prețul. Deci fiind-că validitatea vîndării depinde de 
la simplul caprițiu al cumpărătorului, este exact să se dică 
că vîndare nu există, în acest sens că până când cumpără- 
torul nu va declara căi convine lucrul nu e ținut să plă- 
tescă prețul. Din partea însă a vîndătorului, vîndarea există . 
în acest sens că el nu se pâte sustrage de la obligaţiunea 
de a da lucrul mai înainte dea î gustat de . către cum: 
părător. 

24. Art. 1999 şi 1300 se ocupă de alte specii. Se pre- 
supune mai întâiti că s'a, vîndut o cantitate Gre-care de măr- 
fură sai de producte aflate întrun. magasin. Se pâte pre- 
sinta mai multe. casuri, legea prevede două. 

Mai întâiă se (ice: dacă se vînd mărfurile aflate în 
magasin cu prețul "determinat, fix, fie-că se arată, fie că 

nu se: arată cantitatea de mărfuri, Aci avem ceeace se 
numesce vindarea cu toptanul. In acest cas legea. dice că . 

vîndarea, este perfectă, cumpărătorul a cumpărat proprie- 
tatea lucrului vîndut și mărfurile xîndute sunt din momentul 
vîndării în 'risicul şi pericolul cumpărătorului. 

25. O a doua specie de care se ocupă legea în art. 1560 
este cea următâre: Se vînd din mărfurile aflate în magazia, 
cutare, sai din.productele aflate în hambare, o cantitate de 
o mie metri postav, sati o sută kile grâă, ori porumb, ete. 
In acest cas legea dice că până ce nu se va număra, cân- 
tări, măsura marfa,. vîndare nu există. Până ce nu se va 

socoti cantitatea vîndută, nu se pâte dice că sa transmis 

proprietatea lucrului vîndut şi până atuncă lucrul vîndut 
r&mâne în risicurile vîndătorului. 

„Dacă însă — (ice legea — mărfurile nu s'a vîndut CU: 

grămada, ci după greutate, după număr, sai după măsură, 

lucrurile vindute rămân în risicul şi pericolul vînqătorului 

până ce vor fi cântărite, numărate sai măsurate ; " daracâsta — | 

adaogă legea — nu împedică pe cumpărător de a:cere și a 

dobânâi la cas de neexecutare, saii predarea lucrurilor vîn- 

dute, saii daune interese dacă se cuvin:
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Legea se exprimă râii. Vîndarea este perfectă și cum- - 
părătorul pâte obliga pe vîndător să dea lucrul, ceea-ce 

voesce legea a dice este numai că proprietatea nu se trans 
mite. :Ac6sta este natural. Proprietatea nu pâte să fie trans- 
misă de cât numai când există obiect determinat și deci 
când: nu se pote sci, care parte din mărfuri ai să se dea 
cumpărătorului, proprietatea nu s'a transmis. De şi legiui- 
torul modern nu a admis ideia acelora cari susțineaii regula: 

“ves perit domino, : totuși pentru-că - genera non periunt, nu. pote 

să se dică că lucrurile acestea rămân în risicul şi pericolul 
cumpărătorului, ci ele rămân în risicul vîndătorului până 

când se va determina care anume din acele lucruri ar fi 

ale cumpărătorului. . 
26.' Art: 1300 'nu' distinge dacă « se vind 100 ile grăi 

din grâul aflat în magaziile mele pe 100 lei kila, sai se: 

vînd 100 kile grâii pe 10000 lei. In armbele casuri, vîndăto- 
__rul fiind ţinut să dea o cantitate de grâii aflat în magaziile 

- sale, el nu a transmis proprietatea până ce nu a “predat 
grâul. 

„97. Ce vom decide când ne-am afla într'o specie care 

ar intra şi în casul articolului 1299 și în ceasul articolului 

1300, când sar dice de exemplu: vînd tot grâul din maga- 
zinul mei pe 100 lei kila, fără să dic că vînd grâul pe suma 

cutare ? Neapărat .pentru a sci cumpărătorul cât este obli- 
gat să plătâscă, trebue ca grâul să fie măsurat; până nu va 

sci cumpărătorul câte kile de grâii sunt, nu va sci ce preț 
are să dea.: 

28. Aci se ridică controversa Și se întrâbă autorii în ce 
cas trebue să punem o asemenea Yîndare, în casul artico- 
lului 1999, să fie considerată vîndarea, ca facută cu gerămada, 
sait în casul art. 1300 în care se consideră vîndarea făcută 
pe măsurătâre? 

Dacă ar fi'să aplicăm art. 1299 ar. trebui să spunem că 
s'a transmis proprietatea cumpărătorului din momentul vîn- 
dărei, că marfa este în risicul pericolul acestuia. Soluţiunile 
ar îi contrarii, dacă am aplica art. 1300. 

Sunt autori cari învâcă în favârea lor textele dreptuluy 
roman, cari nu fac îndoială. Romanii consideraii asemenea 

| vînqari făcute pe măsurătre și se diceat că până ce nu se
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va face măsurăture, nu se scie anume cât are să fie dat 
- cumpărătorului, deci dar în. asemeneaii cas — diceait ci: — 
risicul și pericolul privesc pe vîndător.. . 

De altă parte — die acești autori — dacă părţile ar fi. 
înțeles să vîndă cu grămada ar fi- dis că se vinde: pe un 
preţ de... însă când se spune pe atât kila, este evident 
că părţile aii înțeles să se măs6re întâiit şi apoi să se trans- 
mită proprietatea, (Troplong, Vîndarea .n. 90). | 

„Acest sistem este părăsit astă-dI şi acei cari susţin con- 
trariul se fundeză mai întâiti pe opiniunile emise de acei 
cari aii luat parte la lucrările preparatâre ale codului Napo- 
leon, unde se vede curat că intenţiunea lor a fost “ea în 
asemenea cas să considere vîndarea ca fiind făcută cu grămada. 
Asupra. observaţiunii că, în cas când se va distruge, fie 
întrega cantitate de grâii fie o parte din ea, cum va pute 
vîndă&torul să obţie şi să facă a se condamna cumpărătorul 
la suma echivalentă, de Gre-ce măsurătârea nu s'a făcut, 
se răspunde că aci nu este de cât o-dificultate de probă» 
care nu este absolut imposibilă de a se face. De altă parte 
greutatea de probă nu va să dică .6răşi că cumpărătorul nu 

„ar fi ţinut să plătâscă. In adevăr sar put& aduce mai mult 
sai mai puțin diferite dovedi, așa de exemplu, dacă ei 
însumi cumpărasem acest grâii, aş putea:aduce registrele mele, 
precum şi ale aceluia care mi le-a vîndut, sai dacă sunt 
cultivator, aş put aduce dovedile după cărat, ete. Dovada 
se pâte face şi dar vîndarea se consideră ca făcută cu 
grămada. (Colmet de Santerre, Art. 1586, bis II. Vedi Lau- 
rent, Vol. XXIII, n. 738. — Guillouard, Vîndare I, n. 30). 

29. Putem merge mai departe? Putem da aceeaşi so- 
luțiune, dacă în loc să se vîndă întrâga marfă, atâta prâti 
„pe care-l am în magazie, se vinde jumătate din grâu: Am 

300 kile și vînd 200 pe preț de 20.000 lei, sai ţi vînd jumă- 
tate grâi din magazia mea:pe câte 100 lei kila. | | 

Aci cestiunea se pare mai delicată. S'ar pute dice : după 
cum s'a putut vinde -cu grămada tot grâul, se pote vinde 
cu srămada și jumătate; deci dar jumătate din râul aflat 
acolo este proprietatea cumpărătorului, — și” rămâne numai 
cestiunea de a se sei cât să plătescă. Preţul nu este fixat 
de la început, dar este determinabil în acest sens că nu se
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mai pâte schimba, când se va 'măsura atunci se va sci ce 
preţ are să plătescă cumpărătorul, așa în cât tocmai ca. 
vîndarea făcută pe jumătate se pâte considera ca făcută cu 

„grămada. In practică va fi mai dificil de dovedit, fie canti : 
tatea de grâii care era când s'a vîndut, fie cât grâii s'a 
perdut și ce anume trebue să sufere cumpărătorul din acâstă . 
perdere. Nu este deosebire între casul în care sar fi dis: 
am 100 de kile, ţi vind 200 pe preţul de 20.000 lei, sai pe 
prețul de 100 lei kila, şi casul în care s'ar dice: ţi vînd 
jumătate din grâul mei care este de 400 kile pe preţul de 
mai sus. In ambele casuri tot aceeași operaţiune trebue 
desfăcut. jumătate din acest grâii și atunci care' este jumă- 
tatea, cumpărătorului şi care este a vîndătorului? ' Ivident 
că până în momentul când să se dea la o patte una şi alta 
din aceste jumătăţi, nu se pâte sei pe care este proprietar 
cumpărătorul. Deci în asemenea cas cumpărătorul nu a putut 
deveni proprietar pe nimic şi trebue să aplicăm art. 1300 
și să spunem că vîndarea este perfectă între părți, însă 
proprietatea nu se transmite de cât prin măsurătâre, că 
numai de la epoca măsurătârei cumpărătorul suferă sati ia 
asupra-i risicul și pericolul lucrului. | 

Art. 1305. Spesele vîndărei sunt în sarcina cumpărătorului, în lipsă 
de stipulaţiune contrarie. ” Ea 

„80. O vîndare pâte-provoca mai multe cheltueli. Sunt 
cheltueli de timbre, taxe de înregistrare, adesea plată de 
samisari. In general părţile prevăd de cine să se facă aceste 
cheltueli ; câte-odată ele convin să se facă pe din duoă, alte 
ori să fie suferite de vîndător. Pe câtă vreme părţile nu ait 
qis nimic, cumpărătorul este care le plătesce. Acâsta și ard 
aplieațiunea. mai cu s6mă în vîndările silite, unde în prac-. 
tică lucrurile sati petrecut mult timp alt-fel. Cumpărătorul 
adjudecatar dădea un singur preţ și din acest preţ se scoteaii 

“diferitele taxe, ca taxele de urmărire, de timbru, de portărei. 
Acâstă practică unu era legală, pentru-că art. 1305 spune 
fără nici o deosibire că spesele vîndărei privese pe cumpă- 
rător. Sunt tribunale. cari obligă pe cumpărător să plătâscă 
taxele de transmitere, de timbre, de înregistrare, etc., însă : 
în cât privesce cheltuelile de urmărire, taxele de portărei
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etc. privesc pe vîndă&tor, pentru-că vîndătorul este î în general 
acela, care a ocasionat acele cheltueli şi în tot-d'a-una se 
consideră vîndătorul, din punctul de vedere al creditorilor 
urmăritori şi. deci dînșii vor fi drept să pună în socotâlă 
urmăritului cheltuelile fi Acute pentru urmărire, fiind-că acestea 
nu sunt cheltueli propriii dise de vîndare. 

„Vom vedea în aliniatul al II- lea al art. 1312 că ori-ce 
clausă obscură sai. îndoi6să se interpretă în. conţra vîndă- 
torului. Ac6sta nu eontradice art. 1305, pentru-că aci este 
vorba de cine are să sufere cheltuelile vîndărei. Dacă ar fi 

"vorba, de clause puse în contract, înţelesul lor îndoios pri- - 

vesce pe vîndător. Asemenea art. 1317, care spune că spesele 
predărei sunt în. sarcina vîndătorului, nu -contradice art, 
1805, fie-care din ele prevădând puncte deosebite. 

“OAPUL II 

„Cine pote cumpăra sau vinde | 

31. “Mai întâi avem să ne referim. la principiile £ pene- 

rali în: materie de capacitate ; tot ce am.vădut asupra per- 

s6nelor capabile sait incapabile de a se obliga se aplică și 

la vîndare. 
| 39. Redactorul. Şi propune în acest cap să: fixeze unele 

casuri în cari vîndarea nu este permisă, casuri cu totul excep- 

ţionali. EL nu se ocupă de pers6nele incapabili în genere dea 

contracta, ci 'de unele pers6ne cărora, almintrelea capabili de 

“a curâpăra sait vinde, le este înterdis de a, face cumpărăt6re 

în anumite ceasuri. 

Art, 1306. Pot cumpra şi vinde toţi. cărora nu le este oprit prin lege. 

33. Principiul este că ori- cine pâte cumpăra sai vinde 

şi ca cine-va să fie lipsit .de acest drepi se cere un text. 

special de lege. 

| 341. Chiar casurile speciali încari se înterdice o vîn- 

dare nu sunt tâte arătate aci. Aşa, de exemplu, găsim în | 

codul de procedură că se declară nulă de drept ori-ce în-
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străinare a imobilului urmărit. făcută de debitor de la cea 

d'întâii afișare de urmărire (art. 514). De îndată ce o per- 

s6nă a:fost urmărită în imobilul săi şi de îndată ce acâstă 
urmărire s'a afișat conform legei, cel urmărit nu mai pote 

„vinde imobilul urmărit; bine-înţeles însă că aci nu este o 
incapacitate absolută pentru cel urmărit, acâstă prohibi- 

ţiune este creată. numai în favârea creditorilor urmăritori 
Și deci o asemenea vîndare este valabilă dacă, de exemplu, 
cumpărătorul. oferă să plătâscă creditorilor urmăritori cre- 
anțele lor. 

35. In codul penal vom găsi un articol, care pedepsesce 

cu închis6rea pe unii funcţionari cari ar face comereiu și 
între aceştia se. citâză administratorii proprii dis, prefecţii 

și sub- -prefecţii. 
36. In codul comereial — și lucrul acesta se xepetă 

mai în t6te statutele societăţilor anonime sai în diferitele 
acte constitutive ale unor societăți — se definde în genere 
membrilor din consiliul de administraţie să facă comerciti. 

Peste tot locul membrii consiliului de administraţiune sunt. 

opriți de a specula efectele societăţilor. 'Tot asemenea în 

Statutele de organisare ale Băncei Naţionale găsim că 
membrii - din. consiliul de - administraţiune — directorii — 
nu pot face comereil, pentru ca să nu se abuseze” de po- 

sițiunea lor. " 

Art. 1307. Vîndarea nu se pote face între soc. de cât pentru causă 

de lichidaţiune şi anume:. - - 

1. Când în cas de. separaţiune | de patrimonii, unui dintre soi dă 

celui- alt, drept plata unei. datorii, o av ere a sa; - 

2, Când bărbatul cedă femeii chiar neseparată, din averea sa, pentru | 
o causă legitimă, precum pentru un imobil ce era dator: săi cumpere cu 
banii dotali, Sati pentru o sumă ce'i datorâză; | . . 

3. Când femeea cedă bărbatului săi, din avutul săi „propriii drept 
plata unei sume promise bărbatului ca dotă. 

In tâte casurile moştenitorii reservatari al părţilor contraetanţi au 
drept de a ataca asemeni operaţiuni, dacă ele. ascund  benefcil indirecte, 

- 37. In acest articol găsim pusă regula că vîndarea 
între soci este prohibită. 

| Mai multe consideraţiuni au făcut pe legiuitor s sa pro- 
hibe o asemenea vîndare. Mai întâiii s'a temut de influența
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ce ar put exercita un sociii asupra celui-l-alt, pentru ca 

să-l determine să facă o vînqare cu totul defavorabilă. De 
altă parte scim că legea, eivilă de și admite darurile între 

soci, însă ea le declară revocabili. S'a temut legiuitorul ca 
nu cum-va unul din şoci, pentru ași pută asigura darul pe 
care i lar face cel-alt, să caute a acoperi acest dar cu forma 
unei vîndări şi cu modul. acesta să pue pe sociul care a 
dăruit în posiţiune de a nu put€ revoca darul. 

38. Autorii de la început se întrâbă dacă acestă pro- 
hibiţiune trebue întinsă la alte casuri şi anume. dacă s'ar 
put6 dice că ori-ce contract. oneros petrecut între soci este 

saii nu prohibit? Cu drept cuvânt s'a dis că de 6re-ce le- 
giuitorul nu se ocupă de cât de vîndare în special, pentru 
cele-l-alte contracte rămâne regula comună. Neapărat că 
dacă un contract oneros petrecut între soci va fi bănuit că 
ascunde în sine un beneficii deghisat va fi considerat ca 
dar, însă nu se pote anula contractul oneros petrecut, 

între soci. 

39. Legiuitorul admite excepţiuni la probibiţiunea v vîn- 
Qării între-socă. Aceste excepţiuni sunt t6te admise numai 
pentru causă de lichidaţiune. Ca exemplu se dă: 1. Când, în: 
cas de separaţiune de patrimonii, unul dintre socă: dă 
celui-l-alt, drept plata a unei datorii, o avere a sa. Se - 

presupune că femeea a obţinut separaţiunea de patri- 

monii, că ea este în drept să primâscă zestrea înapoi și că 

bărbatul, ne având suma de bani pe care a primit-o. ca zes- 

tre, se găsesce în posiţiunea dificilă de a-și vinde un imobil 

al săi și negreşit o vîndare de felul acesta, silită, nu ar fi 

tocmai favorabilă pentru dînsul. Legiuitorul a. crequt că 

rig6rea ar merge prea departe ca să se oprâscă. bărbatul 

de a vinde femeii, că prin urmare bărbatul pâte dice: de 

Gre-ce nu am bani, ți daii acest imobil drept plată a zestrei. 

Lucrul acesta se pâte întîmpla şi pentru femee. Așa să pre- 

supunem că bărbatul a făcut unele construcțiuni pe imo- 

bilul' dotal, s'a obţinut separaţiunea de patrimonii de .către 

femee, bărbatul cere despăgubiri pentru construcțiunile sale : 

şi femeea neavând bani, având un imobil parafernal 1 ce- 

d&ză bărbatului drept despăgubiri. Cu alte. cuvinte, dacă 

în urma unei separațiuni de patrimonii, socii se găsesc
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că-și datorâză unuia altuia sume de bani, ei pote da drept 
acâstă. sumă de bani vre-un mobil sai imobil. : 

„40. IL. Al doilea, vîndarea este permisă între soci când 
bărbatul cedeză: femeii, chiar neseparată, ceva din averea 
sa pentru o causă legitimă, precum .pentru un imobil ce 
era dator să'i cumpere cu banii dotali sati pentru o sumă 

„„ cei datora. Putem cita ca exemplul cel mai frequent acela 
când femeea şi-a constituit, dotă o sumă de bani. şi când s'a 
dis că cu suma de bani bărbatul să cumpere un imobil care 
să fie dotal. Bărbatul a primit suma de bani, însă nu a, făcut 
întrebuințarea lor, el, având un-imobil, pote să qică femeii: 
;Primesce imobilul meit pe care "] considerăm cumpărat cu 
bani dotali.« 

“De și mai rar; s'ar pute întîmpla ca femeea să fi avut 
_avere parafernală, că bărbatul să fi încasat o sumă de bani. 
în numele femeii, dându'i femeea un mandat, el este dator 
să dea, socotâlă femeii de întrebuințarea acestei sume Și 

„atunci bărbatul pote să dea femeii, pentru ceea-ce datoresce 
un imobil saii un lucru mobil al săi. 

"41, Aci o mică dificultate. Am susținut cum'că înainte 
- de a interveni o causă legală, care 'să dea nascere la res- 
tituirea dotei,: ori-ce - restituire făcută de bărbat î în timpul 
căsătoriei este nulă. 

Ore art. 1307 în alin. al duoilea contradice acâstă re. 
oulă ? Cu alte cuvinte se pune cestiunea, mai precis : trebue 
ca creanța femeii. contra bărbatului să fie exigibilă, pentru 
ca să pâtă face o cesiune de un „imobil sai lucru mobil - 

-- bărbatului ? | i 
Pentru: exemplul pe -care'l dăm mai sus. de întrebuin- 

țare, negreşit că nefiind termen pus în contractul de căsă- 
torie la; fie-care moment bărbatul este obligat să facă între- . 
buințarea şi deci nu se pâte presinta, diseuţiune. Dar fe- 
meea neobţinând încă separaţiunea de patrimoniă şi nefă- 
când chiar cerere tribunalului, bărbatul ar.pută sui dică: 
drept zestrea! care sunt dator să "ți o plătesc la desfacerea | 

„căsătoriei “ți dai imobilul mei? Opiniunea care trebue 
admisă este că nu se-pâte încuviinţa, o -vînqare de la băr- 
bat la femee de cât dacă creanţa femeii contra bărbatului 
este exigibilă; alt-fel am ajunge la resultatul că pâte băr-
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batul să facă o restituire de dotă mai înainte de desfacerea, 
căsătoriei saii mai înainte de separițiunea de patrimonii, adică 
la o epocă în care nimic nu ar provoca o restituire a dotei 
şi cu modul acesta contractul de căsătorie să fie des- 
fiinţat. 

| „42. IN. In al treilea. rînd legea dice că vîndarea este 
permisă între soci, când femeea cedăză bărbatului din avu- 
tul săi propriii drept plata unei sume promise lui ca dotă. 

Femeea a promis bărbatului ca zestre o sumă de bani, 
ea, nu are acâstă sumă, are însă un imobil al ei parafernal. 
Negreşit că se pâte să cedeze bărbatului drept zestrea care 
a promis-o, acest imobil parafernal. 

43. Se întrâbă autorii dacă numai în aceste trei casuri 
prevădute de lege, care propriii dis nu constitue tocmai 
acte de vîudare, ci mai mult dări în plată, se permite vîn- 
darea, între soci, sait dacă de câte ori ar fi să se presinte 
un cas de lichidare de la un sociii la altul, se pâte sociul 
care datoresce celui-lalt să facă cesiune de vre-o avere a. 
sa proprie? Opiniunea cea mai acreditată este că nu avem 
aci de cât numai nisce exemple. In adevăr textul se ex- 
primă: Vîndarea nu se pote face îritre soci de cât pentru 
causă de lichidare“ Şi se adaugă şi anume. 

44. Autorii observă forte bine ca să nu se aducă sub 
cuvânt de analogie casuri cu totul străine. Aşa, de exemplu, 
se cit6ză casul următor ; bărbatul datoresce o sumă de bani 
unui străin şi obligă pe femee să se ducă și să spue credi- 
torului că ia asupra ei datoria bărbatului, adică se face o 
novaţiune și bărbatul dice femeii: drept suma de bani pe 
care tu'o s'o plătesci creditorului mei, ei. "ți cedez un 
lucru din averea mea. Se mai citâză şi un alt cas. Bărbatul 
dice: cedez sociei mele imobilul meii pentru ca de aci. 
înainte ca să conducă sarcinele căsătoriei... | 

Cu drept cuvânt jurisprudența ș şi autorii nu admit acâsta. 
Ar fi a merge prea departe, aci este o adevărată vîndare. | 

Bărbatul se face. că datoresce .ceva şi obligă pe femee să 
plătescă datoria, femeea ia asupra sa datoria și bărbatul 

drept acestă datorie i dă un imobil; în realitate este ca cum 
ar vinde de acum femeii, lucru-ce nu este parmis. 

45. Prohibiţiunea este generală, cu tote că s'a contestat 

63153 13
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la început, prohibiţiunea priveşce nu numai 1 vînqarile de buna 
voe, dar şi vîndările publice. că un cas care sa presintat;: 
datora bărbatul o zestre femeii, fără să vie timpul de lichi: 
dare femeea cumpără la licitaţie imobilul bărbatului, dar dînsa 
avusese luată inseripțiune ipotecară pe acest imobil, cum- 
pără,. dar femeea imobilul și se di datâre câtre creditorii 
ipotecari posteriori, cari urmărise averea bărbatului pentru 
preț şi de unde femeea avea 100.000 lei ipotecă în rangul 
întâi şi cei-l-alți 300.000 în rangurile următâre, ea se duce 
la, creditori Și le dice: n'am să vă plătesc, vă rămân datâre 

preţul. Ei bine femeea nu plătesce, atunci se pune în vîndare 
“imobilul şi creditorii se plătesc, însă femeea sa găsit cu 
zestrea perdută, ba încă a mai rămas datâre ceva. credi- 
torilor. 

46. Să vedem ce se întîmplă când afară de casutile 
permise de art. 1307 s'ar fi făcut o vîndare între soci ? Vîn- 
darea este nulă și dacă vîndarea este nulă, de ce natură ar 
fi nulitatea, adică cine pote invoca acâstă nulitate ? Cestiunea 
dacă 'vîndarea . este nulă sau anulabilă, nu presintă aci in- 
teres, pentru- că fiind vorba de un act pe care legiuitorul 
1 prohibă, în consideraţiune că p6te să ascundă vre-un dar 
deghizat, în consideraţiune încă că pâte unul din soci să! 
influenţeze prea mult asupra celui-l-alt şi să abuseze de 

" acâstă influenţă, legea prohibă vîndarea între soci, deci se 
creiază o ineapacitate protectâre pentru fie-care din soti, 
așa în cât ori-care din ci este în drept să atace vîndarea 
ce s'a făcut, fie sociul vîndător, fie sociul cumpărător, fie 
femeea, fie bărbatul.: Deci dar nu este ca în casurile în 
cari numai una, din pers6nele contractante ar fi incapabilă, 
când numai, acâstă persână este în drept să atace conven- 
țiunea sub motiv de incapacitate, ci la vindarea între . soci 
ambele pers6ne contractante sunt incapăbile. 

Cu t6te acestea, cestiunea a şe sci dacă vîndarea este 
“nulă sait anulabilă are încă interes din punctul de vedere al 
acoperirei acestei nulități și din punctul de vedere al pre- 
scripţiunei. Dacă vîndarea este nulă nu putem av prescrip- 
țiunea de dece ani, prevădută. de art. 1900 ce. civ. 

De o cam dată ne mărginim a spune că oricâtde pu- 
ternic ar fi motivul care a determinat pe legiuitor să pro-
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hibe vîndarea între socă, acâsta nu este de cât de un interes 
cu totul ; privat, nici un interes public'nu este în joc aci; 
decă dar nu putem dice că s'a creat o nulitate absolută. Cu 

alte! cuvinte convenţiunea. există, ea nu este nulă ci numai 
anula bilă 

. De'aci disenţiunea cine este: în drept să c6ră nu- 
tatea? Ă 

Mai întâi cum am spus, “ nulitatea o pâte invoca fie- 

-căre din socă, pentru-că în interesul amîndoror ea s'a creat. 

48. Creditorii' vre-unuia din soci pot intenta acţiunea 
în nulitate a unei vîndări petrecute între sooi 2 Aceeaşi ces- 
tiune pentru succesori. 

Mai întâit. creditorii cari asistaii în momentul în care 

xîndarea a avut loc, pot, pe lângă exercitarea acţiunei. în 
nulitate fundată pe prohibiţiunea art. 1807, să atace actul şi 

prin acţiunea pauliană și nu ar fi dificil pentru. acești  cre- 
ditori să dovedească frauda când este vorba'de persâne atât 

de strâns legate cum sunt socii. Să lăsăm la o parte și pe 
creditorii cari ar av6 'drepturi reali constituite mai înainte 

| asupra imobilului înstrăinat, pentru-că dreptul lor fiind real 

se exercită faţă cu ori-ce persână care „deține imobilul pe 
care există acest drept real. 

Sa lăsăm la o parte șipe moștenitorii reservatati, pen- 
tru-că faţă de ei avem o disposiţiune la finele art. 1307 care 
dice că în tâte ceasurile, adică chiar atunci când vindarea 
excepţional este permisă între soci, moştenitorii reserva- 
tari aă părţilor contractante aii dreptul de a ataca asemenea 
operaţiuni dacă ele ascund beneficii indirecte. 

Să vorbim de creditorii cei-lalţi, adică: cari nu ait 
drepturi reale asupra imobilelor cari sunt vîndute, nici! ac- 
țiunea pauliană, precum şi la moştenitorii cari nu sunt:re- 
servatari și să ne întrebăm dacă ei at acţiune în nulitate? 

Laurent (vol. XXIII, n.40),v. Aubry st; Rau ($ 351 tex. și 

not. 31, 32), se fundeză tocmai pe ultimul aliniat al art. 1307 
ca să refuse acestor creditori și moștenitorilor nereserva- 
tari, dreptul de e ataca o vîndare făcută între socă în afară 

de casurile prevădute la art. 130%, argumentând prin & conu- 

trarid din acest aliniat. Se arată precis cui a daţ legea 

dreptul să atace vîndarea, şi nu numai că este un; text care
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restrînge dreptul celor de-al treilea de a ataca asemenea 
vîndări dar se şi explică acesta prin faptul că din momen- 

tul în care legiuitorul a oprit -vindările între soci pentru ca 

să nu ascundă vre-o donaţiune deghisată, din acel'moment 
se vede că o asemenea vîndare este prohibită numai în iu- 
teresul socilor şi al eredilor reservatari. Donaţiunea se 'de- 

clară rovocabilă între soci numai în interesul eredilor reser- 
vatari, prin urmare numai el pot să atace vîndarea făcută 

între soci. , 

“Nu credem că acâstă opiniune este conformă cu spi- 

ritul și intențiunea legiuitorului. Nu considerăm acest argu- 

ment « contrario ca avînd o valâre însemnată. V îndarea nu 

se pâte face între soci, dice art. 1307. Legiuitorul arată el 
cine pOte să atace vîndarea între soci? Nu. Dacă ar fi să 

argumentăm cu totul â contrario din ultimul aliniat ar trebui 
să dicem că nici socii nu ar putâ să atace asemenea vîndare 
pentru-că nici. lor un text formal nu le dă acest drept, ceea-ce 
ar fi absurd pentru-că la ce s'ar reduce acâstă prohibiţiune 
din: moment ce socii nu ar put€-o invoca. Dacă socii pot să 

intente acţiunea în nulitate, pentru-ce nu ar pute să intente 

acestă acţiune succesorii socilor ori-cari ar fi că și creditorii 

personali ai vre-unuia din soci, acţiunea nefiind din cele 
legate cu persâna lor. Nu găsim un text care să ridice cre- 
ditorului exercițiul acţiunel în nulitate, nu vedem cum ar 

pute să ne depărtăm de la regula. comună, de la principiile 
„generali. | 

Cât pentru ultimul aliniat al art. 1307, el nu face de 
cât să dea un drept mai mare eredilor reservatari, adică nu 
numai că ei ait-dreptul să intente. acţiunea, în nulitatea, vîn- . 

dărei,: când. vîndarea, între soci este făcută î în „afară de -ca- 

surile prevădute de art. 1307, dar să'i reducă efectul chiar 
când acestă vîndare făcută în casurile permise de lege, ar 
ascuude întriinsa beneficii indirecte. -. 

49. Dificultatea asupra ultimului aliniat al art. 1307 este 
în altă . parte şi anume: acest ulţim aliniat este el numai 

aplicarea regulei că un . erede reservatar pote să atace un 

dar, fie făcut pe faţă, fie făcut indirect numai întru cât acest 
dar.ar atinge reserva sa, saii eredii reservatari at aci un 
drept mai mare? Dacă ultimul . aliniat nu ar fi, de cât. apli-
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carea regulei că oredele reservatar are dreptul de a cere 

reducţiunea unei donaţiuni, care ar atinge reserva, dreptul 

ca. să atace o. vîndare făcută între. socă sub cuvânt "că as- 

cunde beneficii indirecte, nu Sar. put exercita de cât numai 

în atât întru cât aceste beneficii ar atinge reserva, pe când 
dacă sar dice că se dă un drept mai mare eredilor reser-, 

vatari ca,. să atace vîndarea când ar ascunde beneficii indi- 
recte, fără să se ocupe dacă aceste beneficii au trecut peste 
cotitatea disponibilă, atunci art. 1307 acordă un drept şi mai 
mare eredilor reservatari. 

Când am vorbit de donaţiunile între soci (art. 937, 938 
“şi 914) am pus cestiunea dacă donaţiunea deghisată între 
soci este nulă numai când ea a trecut peste: ceea-ce sociul 
pute să dăruescă, sait este absolut nulă, chiar dacă acestă 
donaţiune unu a trecut peste ceea-ce unul din ci put să 
Qăruâscă celui-l-alt și mai cu s6mă cestiunea se presintă 

când sociul donator este căsătorit a doua 6ră și când ar 
face daruri cari ar atinge. reservă, excepţională acorâată 
copiilor din prima căsătorie. (Vol. 1I, Donaţiuni şi testa- 
mente, n. 114). 

Ei bine am spus de atunci că legiuitorul declară o ase- 
„menea, donațiune deghisată, nu numai reductibilă, dar chiar 
nulă şi se explică pentru ce, fiind-că legiuitorul nu voesce 
să permită e ca 'sodii să caute mijlâce de a înlătura legea, | 
făcându'şi donaţiuni “deghisate sai prin pers6ne interpuse 

şi ca să oprescă asemenea acte,elle declară nule. Deci dar 
dacă o donaţiune deghisată! făcută între soci este nulă, vîn- 
qarea făcută între ei când ar ascunde o donațiune, nu este 
numai o 'donaţiune reductibilă, 'ci ' actul 'este nul, de 6re-ce 
ca vîndare el nu valorâză nimic, iar ca; donaţiune deghizată 

legea o declară €răși nulă. 

50. Dacă o asemenea donaţiune deghizată este nulă, ne 
întrebăm : ce se întîmplă în” casul în 'eare actul de vîndare 

coprinde. în sine și o parte seri6să şi un avantagiii indi- 

rect? Dacă” aotul coprinde o. donaţiinie indirectă, însă în 
același timp și o' vîndare, atunci intram în aplicarea art. 

1307 ultimul! aliniat şi dicem : eredele "beneficiar este în 

drept : să atace - actul în “partea, care constitue beneficii, 
întru cât cotitatea disponibilă a fost depășită.. Acest drept
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nu'l are de cât eredele beneficiar și asupra, acestei soluţi- 
uni argumentul d contrario este bine întrebuințat Ati 

art, 1308. Sub pedtpsă, de nulitate nn se pot face  adjudocatari nici 
divele nici prin persâne interpuse: 

. 'Tutoril, al averel celor de sub a lor tutelă ; | 

.„ Mandatarii al averel ce sunt însărcinaţi să vindă; NR 

3, Administratorii ai averel comunelor sai stabilimentelor îneredin- 
țate îngrijirei lor; - - 

+. Ofcianţii publici al. ay erilor statului, ale căror vtadări | se fac 
printr'înşii, * 

1. Prohibiţiunea dictată de art. 1308 este. findată pe - 
considerațiunea că ori-cine se găsesce obligat a apăra inte- 
resele altuia, trebue să caute a nu pune interesele acestuia, . 
în confiict cu interesele sale proprii. Daci cine-va este în- 
sărcinat să vîndă o avere a âltuia, el nu pâte să întrunescă 
în pers6na sa, dubla calitate de vîndător ca representant şi 
de cumpărător. Deja scim că tutorul nu p6te cumpăra ave- - 
rea minorului, nici să devie cesionar al vre-unui drept de 
creanță asupra minorului. 

52. Pers6nele arătate aci sunt :: 
"a) Tutorii cari nu pot cumpăra. averea, celor de sub a 

lor putere, minorii şi „interdișii. Este de notat că aci legiui- 
torul . vorbesce numai de tutori, nu vorbesce! nică de cotu- 
tori, nici de curatorul unui minor emancipat și în fine nici 

- de acela care. are o pers6nă sub consiliul judiciar al stă. 
„+ 53, „Mai întâi aci în cuvîntul tutor intră şi tutorul or- 

dinar şi tutorul ad- hoc asemenea trebue să intre în cuvântul 
tutor şi cotutorul, adică sociul mumei tutâre legală, care se 
mărită a doua 6ră, când consiliul de familie hotarasce ca 
dinsa să continue a fi tutăre.. | 

„54. Ce vom dice pentru un curator cână : e vorba de 
un minor emancipat, dînsul intră în casurile anume arătate 
în acest articol ? Ce vom dice de acela care se găsesce a fi, 
consilier judiciar. al unei pers6ne . puse. sub acest consilii? 

Ar fi trebuit. ca legiuitorul si dea. un text positiv în 
acestă privinţă şi anume ar fi fost mai bine ca chiar. aceste 
pers6ne să nu. p6tă. cumpăra, însă . scim, Că Și curatorul și 

“ consiliul judiciar. nu represintă pe minorul emancipat, sati
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pe cel pus sub. consiliul judiciar, ci numai 7] asistă spre 

complectarea incapacităţei. Este ceva care isbesce la prima. 
vedere ca pe de o parte cine-va să complecteze incapaci- 

tatea altuia pentru o vîndare şi în acelaşi timp tot acesta. 
să cumpere. Suntem însă în materie de excepțiuni, de in- 
capacitate şi legea .vorbind. numai de tutor, 6ră nu şi de 

curator sati de consilierul judiciar,.nu putem să-i declară 

incapabili. 
In practică lucrul S'ar reduce la faptul că atunci când 

s'ar ataca un act ca fiind de natură dolosivă s'ar pute sus- 

ține şi judecătorii ar fi forte dispuşi să admilă cum că ati 
exercitat un dol acei cari ai fost chemaţi. de lege să apere . 
interesele incapabilului şi. nu le-a apărat, însă pe câta vreme 
nu s'a învocat dolul, nu pote să se admită acâstă nulitate. 

55. W). Legiuitorul pune între cei incapabili de a cum- 

păra pe mandatarii pentru averile ce sunt însărcinaţi să 
vîndă. Aceeași ideie ca o persnă să nu întrunâscă pe capul . 

„săi și calitatea de vîndător şi aceea de cumpărător, având 
grije.de interese opuse. 

[ste de notat că aci este vorba de ori- -ce mandatar, 

fie el legal, fie convenţional. 
56. “Legea spune că numai mandatarul, căruia, sa în- 

credințat mandatul de a vinde un lucru determinat şi deci 
dacă ei de exemplu sunt însărcinat de cine-va, să adminis- 

trez o avere şi dacă în urmă prin o împrejurare 6re-care 
se pune în vîndare o avere a acestui mandant, pot prea 
bine să cumpăr acâstă avere, pentru-că ei n'am de la dîn- 

sul mandatul de a vinde acest imobil. 
„57. €) In al treilea rînd legea declară. incapabili pe ad- 

ministratorii averilor comunelor -saii stabilimentelor în- 

credințate îngrijirei lor, de a, cumpăra bunurile acestor 
„stabilimente. 

Să căutăm a vede « ce se înţelege cu administratorii, maă 

cu sâmă cestiunea se presintă cu comuna. 
Scim că după organisarea sa comuna se compune 

dintr'un “consiliă din care o parte sunt simplii consilieri, 

iar alţii, cum sunt primarul şi ajutârele lui, fac actele 

proprii de administraţiune. Intrebarea este care din aceste . 
pers6ne se consideră. ca administrator? Consiliul comunal
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este chemat numai să-și dea consimț&mîntul pentru unele 

acte de o importanță mai mare, fie ca să-și dea numai opi- 
niunea, fie ca să şi hotărască, cum sunt formarea budge- 

tului, numirea de funcționari, ete. Consilierii comunali însă 
propriii: dis nu administreză,. și din acest punct de vedere 
s'a dis că simplu consilier comunal ar.put6 să cumpere o 
avere a comunei și că numai primarul şi ajut6rele lui nu 
ar put cumpăra o asemenea avere; deci dar aceștia se 
găsese incapabili şi pentru dînșii cumpărătârea ar fi nulă: 

Pentru cele- Palte administraţiuni publice aceeași pro- 
hibiţiune. Așa la Eforia Spitalelor, eforii nu pot cumpăra 
imobile de ale Eforiei. |, | 

Asemenea pentru averea proprie a Statului este ne- 
contestat că pentru mersul Statului se consideră ca admi- 
nistrator Ministrul Domeniilor, pentru altă avere Ministerul 
de Finance. Cu tâte acestea noi credem că este mai mult 
de cât indelicat şi chiar prohibit ca un alt Ministru să cum- 
pere vre-o avere a Statului. 

58. d) In fine oficianţii publici ai averilor Statului, ale 

cărori vîndări se face printrînșii, nu pot cumpăra aceste 
averi. 

Dacă vîndarea se face prin tribunal, membrii judecători 
cari fac vîndarea, ca şi grefierul, nu pot cumpăra acele 
imobile. 'Tot asemenea dacă ar fi să se încredințeze vîn- 
darea numai unui portărel, el nu pâte cumpăra. 

59. Lsegiuitorul nu prevede un alt cas.și anume când 
ar fi vorba de un curator al unei succesiuni vacante. 

Scim că curatorul succesiunei vacante este chemat a 
lichida, moștenirea. El este obligat mai întâi să esră voe 
ca să vîndă mobilele succesorale, pe urmă să facă vîndare 
publică și pentru imobile. Necontestat că acest curator 
este un mandatar al succesiunii a cărei averi este însărci- 
nat să vîndă şi deci intră cu totul în nr. 2 al articolului 
nostru. 

60. Pentru cine se controversâză cestiunea este pentru 
eredele beneficiar. Pare că se admite de unii ideia că un 
asemenea erede pâte fârte bine, când vinde prin licitațiune 
o avere a moștenirei, să se pârte adjudecatarul acestor 
averi. Este adevărat că ele dator să vîndă, însă autorii die
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„că find vorba de o vindare făcută la care există şi credi- 
“tori, dînsul ar put€ forte bine să cumpere. Nu scim până 
la ce punct pâte fi admis acesta. Ar fi grav ca un erede 
beneficiar să pâtă ajunge până acolo în cât el să pue în 
vîndare și tot el să cumpere; în realitate ar fi să se com- 
promită cu totul drepturile legatarilor şi ale creditorilor. 
De aceea ar fi mai bine ca cel puțin creditorii să aibă drep- 
tul a cere de la justiţie să numâscă un alt representant pro-! 
visoriu al acestei averi, pentru ca prin intermediul lui să 
se vîndă averea succesorală. | m 

61. Avem aci o nulitate absolută, ori o nulitate relativă 
„de natură a protege numai pe persânele represintate, mi- 
norii, mandanţii, pers6ne: morale, etc. a căror avere se 
vinde ? A 

Dacă ne uităm la 'motivele pe' cari legiuitorul s'a în- 
temeiat, ele sunt în mare parte fundate pe moralitatea pu- 
blică și deci ar trebui să hotărîm că actul este' radical nul. 
Ar fi forte grav cu tote acestea ca să permitem tocmai 
acelora, cari ai înfruntat legea, ca să 'atace o asemenea 
vîndare. Tutorul singur a cumpărat şi dacă, vede în urmă 
că vîndarea acâsta nu-i convine, pâte că a mers prea de- 
parte a licitaţie, tot el să vie și să se escipe din 'delict, 
acesta nu este permis și de aceea de şi motivul ar fi de 
ordine publică, dar nu e mai puţin adevărat că se crează 
aci o incapacitate de natură a protege pe unele persâne şi 
deci nulitatea nu pâte să existe de cât în favbrea: acestor 
pers6ne; prin urmare numai ele sait representanţii lor vor 
put să atace o asemenea vindare. | 

62. In cât privesce prescripţiunea negreşit aplicăm re- 
gula pe care o vom ved6 mai târdiii pentru tâte actele. 
atinse de nulitate relativă. E a 

63. Mandantul are dreptul nu numai să atace vîndare 
în nulitate, dar pâte să câră şi ori-ce alte daune interese, 
ce ar fi provenit pentru dînsul din acâstă vîndare. 

Art. 1309. Judecătorii şi supleanţii, membrii ministerului publice şi 

advocaţii nu se pot face cesionari de drepturi litigi6se, cari sunt de com- 

pestința Curţei de apel în a cărei circumseripţiune "şi exercită funcțiunile 

lor, sub ped€psă de nulitate, spese şi daune interese. :
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61. Aci avem o incapacitate fundată pe o considera- 
țiune de înaltă moralitate. Este oprit unor persâne, din 
causa, posițiunii ce ele ocupă, precum și din causa influ- 
enţii mare ce ele pot exercita, ca să cumpere drepturi iti- 

gi6se, sau mai bine procese. . 
Aceste persâne sunt judecătorii, supleanții, membrii 

ministerului public şi avocaţii, cari funeţioneză sai execută 
„profesiunea lor în circumseripţiunea Curei competentă, a 

- judeca:procesul. 

63. Judecătorii trebuese luaţi. în înţelesul cel mai larg. 
"Neapărat și cu mai mult cuvânt între judecători intră și 

Preşedintele. Iarăşi trebue cuprins judecătorul de ocol, de 
și pentru dînsul 6re-cum acâstă prohibiţiune ar fi mai grea. 

In legea ' francesă enumerațiunea este mai întinsă de 
cât în legea nostră, ea cuprinde -pe: judecătorii, supleanţii, 
magistraţii cari îndeplinesc .ministerul public, grefierii, avo- 
caţii, portăreii, apărătorii oficioși și notarii. 

66. Ce nu pot cumpăra? Drephwi litigivse. Lăsăm expli- 

cațiunea, cuvântului pentru mai târziu când vom. vorbi la 
cesiunea. de creanță despre ceea-ce se numesce retractul 
Mtigios, 

. De ce natură este nulitatea? Unii văd aci o nuli- 
tate numai relativă în favârea acelui contra cărui sa cum- 
părat ; alţii văd, şi cu drept cuvânt, o nulitate absolută. Noi 
îmbrățișem opiniunea din urmă. Legiuitorul a voit ca să dis- 
pună ori-ce rest din o corivenţiune pe care elo considera 
imorală. 

CAP. IL 

| Despre lucrurile cari se e pot vinde 

„Art. 1910, 'Tte lucrurile cari. sunt în comerciu pot să fie vîndute, 
afară numai dacă „vre-o lege a oprit acesta. 

68. 'T6te Iuerurile cari sunt. în comereiii se pot vinde. 
Partea a doua a proposiţiunii este inutilă. 

Sunt dar lucruri cari nu-se pot vinde, cari nu sunt în 
comercii. Tratând despre obiectul convenţiunei (vol. I[, Des-
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pre contracte şi obligaţiuni, n. 62) am dat câte-va „exemple de 
obiecte cari nu sunt în comereiii. 

69. Sunt alte lucruri pentru vîndarea cărora intervin 
Gre-cari măsuri poliţienesci,. fie de siguranţă, fie de higienă, 
ete.; aşa sunt substanţele otrăvitâre „pentru cari .se ia mă- 
sură ca numai unii comercianți să le pâtă vinde, şi chiar. se 

indică în ce mod să se facă vîndarea, se cere. câte odată. o 
ordonanță a unui medic, ca, cel ce cumpără să'şi arate 'do- 
miciliul, să subscrie într'un registru, Ore- care că a cumpărat 
acâstă substanţă, ete. 

70. La fine sunt lucruri penţrui cari, âe din “punetul de 

vedere al scopului de a crea un imposit în favârea statului, 
fie pentru Gre-cari măsuri, de siguranță publica, se interdice 
particularilor dreptul de a face comerciii, reservându- -se nu- 
mai statului acest drept. Așa sunt t6te monopolurile, cum 
este monopolul. tutunului, al sărei, al chibriturilor, al cărților 
de joc, cari nu sunt de cât un imposit.., e, 

vinde iarbă de pușcă, pe. “care "1, are. numai statul şi unde 

nu este tocmai ideia “unui imposit, transacțiunile ne fiind de 
o importanţă mare, ci, numai pentru; șiguranța publică, 

ei 

„Art, 1311. Dacă în momentul vîndări, locul vîndut era  perit in tot, 

vinderea este nulă. 

Dacă era perit numai în 'patte, cunipărătorul a are. alegerea între a se , „ai 
lăsa de contract, sati a pretinde reducerea preţului.” : 

11..In partea întâi a;articolului găsim aplicarea prin- 
cipiilor generali. Ori-ce convenţiune trebue să aibă un obiect. 

- Dacă dar când s'avîndut: un lucru,:care:nu, exista când vîn- 
darea nu a avut loc, acâstă vindare este nulă. Vîndătorul 
nu este obligat la-nimie 'și''de': altă parte! cumpărătorul nu 
este. ținut să 'plătâscă ! preţul: Dacă a ::existat lucrul în mo- 
mentul în care s'a făcut:: vîndarea, 'atiinci intrări în: aplica- 

rea regulelor pe : cari :le: scim în: materie :de. riscuri,..adică: 
„atâi pe cât:timp nu se pâte imputa nimic vînqătorulul, pier” 

derea privesce pe: cumpărător. i: ii 
- 72. Ceea- -ce se justifică. mai anevoe este; partea a! doua: 

a articolului, când. dice că: „dacă lucrul era perit numai: în:
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parte, cumpărătorul are alegerea între a se lasa de contract 
sală a pretinde reducerea prețului, - 

„+ "Acestă soluţiune este nedreptă. Mai întâi observăm că 
nu 'se pâte aplica, regula. de cât; atunci când cumpărătorul 
nu av6 cunoscință de: distrugerea, pârțială a lucrului vîndut. 
Trebue să cercetăm' dacă părțile nu' ai înţeles să cumpere 
lucrul î în starea în care se găsea şi dacă cumpărătorul cu- 
noșcea acestă” stare, nu se mai pote aplica articolul nostru. 

"Dar acum pentiu' ce' să dă acâstă lege debitorului ? Ori 
„cumpărătorul trebue să justifice că perirea- luecului parțial 
este: de astfel de natură î în cât nu se mai pâte dice că lu- 
erul există şi în acest cas! vîndarea, 'să fie nulă, ori s'a de- 
teriorât numal o. “parte din” lucru” de puțină importanță şi 
atunci pentru ce să câră cumpărătorul reducerea, preţului? 
S'ar pricepe să se. dică că dacă cumpărătorul justifică că 
distrugerea; este de: ast- fel de natură în cât sar pute asi- 
mila unei perdeti totale, să c6ră desființarea convenţiunei ; 
iar dacă distrugerea ar î mai puțin importantă, însă ar ave 
6re-care influența asupra însăși lucrului, să: câră reducerea 
preţului. Așa însă cum este redactat articolul, că în ori-ce 
cas curipărătorul Să -dibă' facultatea de a 'cere sati resolu- 
țiunea vîndării, sati reducerea „preţului este un drept prea 
mare cei se dă...: - 

Ori cum ar fi avem aci o soluțiune dată de legiuitor 
şi trebue s'o respectăm. | 

SIR ii „CAB. DN zi Ri Na : mi 

  

Despre” otiigațiunile vingătorulul 
ti Î cas ' 

„78. Contractul de vîndare; cum. am gis de la. început, 
este un contract sinalagmatic; pâte tipul. contraetelur sină- 
lagmatiee: După 'ce; până aci legiuitorul. s'a. ocupat - de: dife- 
rite cestiuni generali asupra vîndării, era natural să se ocupe 
de obligaţiunile. fie-cărei .din părți. Negreşit că; tratându-se 
despre obligaţiunile uneia din părți,-prin ac6sta chiar se de- 
termină drepturile. celei-l'alte părți. Când. se arată cari sunt 
obligaţiunile vindătorului se determină în :acelaşi- timp cari
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sunt drepturile cumpărătorului „Și, de. altă parte, când se 
“spune cari sunt obligaţiunile cumpărătorului, prin acâsta, 
chiar se arată cari sunt drepturile vînqătorului.. , 

"74. Capul IV este împărțit în trei secţiuni : prima sec- 
țiune, (ari. 1312—1313), Dispositiuni. ş generali; Secţiunea, II (art. 
131.4—1335), Despre predarea lucy ului ;. Secţiunea UI, (art, 1836— 
1360), Despre răspundere eu. vindător ului, 

SECŢIUNEA 1 

| Disposiţiunt generaul. o 
.. 

Art. 1313, Vîndătorul este dator 'să explice “curat îndatoririle ce în- 
țelege a Ina asupră'și. : 

Veri-ce causă obscură sa îndoidsie se interpretă, în “contra vinqe- 
torului. - . - : 

. ' 

75. “Partea întâi a art, 1312 'coprinde' un priacipiă, care 
trebue recomandat ori- cărei .pers6ne care se: obligă la ceva, 
Și anume, că trebue. să arate în mod. clar la ce. anume. se 
obligă, alt-fel. pote da. loc la diferite interpretări. cea 

Aliniatul întâi din acest articol este pus mai mult ca 
să pregăt6sca disposiţiunea din aliniatul. al. duoilea, unde se 
dice că veri-ce clauză obscură $ sai îndoiGsă, se- interpretă î în 
contra vîndătorului. ue e ati 

Consideraţiunea pe care este. fondata. acestă regulă că | 
o clausă obscură sati, îndoi6să se,;interpretă în contra, vîn- 
dătorului, este că vîndătorul tot- d'a- -una,e: acela, „care face 
oferte „Şi deci dînsul. este. acela. care. face legea, sati mai bine - 
care pune condițiunile vînqarii: Fiind-că el re cum, s'a dis 
de către autorii codului: Napoleon, dict6ză. condiţiunile vîn- . 
dărel, de aceea el. trebue să, se explice curat asupra acestor 
condițiuni și dacă ar lăsa ceva, obscur, obscuritatea ș se e inter- 
pretă în contra lui. . ; 

„Acestă. disposiţiune se, „critică eu, drept: cuvânt de către 
autori, ca fiind nedrâptă. Pe cât este :vorba. de..0. conven: 
ţiune sinalagmatică, pe -atât, în: „cât. .privesce. obscuritatea 
elauselor,. „este. de vină: atât: vîndătorul câț: şi, cumpărătorul, 
“find-că şi, cumpărătorul când. cumpără, trebue, „Să.ia măsuri
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ca lucrul să fie explicat de ajuns. De altă parte este neexact 
în fapt cum că vîndătorul-este acela care face legea, din 
contra. am put6. dice că mai adesea-ori cumpărătorul este 
care face leg ea. Când este vorba de vîndarea unor obiecte 
mică, unor mărfuri cari se vind de negustori, negreșit că 
vîndătorul este acelă care face oferta, dar mai în general — 
şi aci se explică articolul — când este vorba de vîndări im- 

portante și mai cu s6mă de vîndarea imobilelor, sar pute 
dice că cumpărătorul profită mai adesea ori de situațiunea 

“rea în care se găsesce vîndătorul şi din acest punct “de ve- 
dere disposiţiunea, articolului nostru este criticată. 

“76. Acâstă critică a făcut pe Laurent să caute a măr- 
gini aplicaţiunea regulei şi a o restrînge cât se pote de mult 
(XIV, n. 155). 

Mai întâiu- el dice că. acâsta, este o regulă excepţională, | 
deci interpretarea trebue făcută în sens restrâns: Insă ju- 
risconsultul merge mai depărte și dice: aplice regula că ori- 

ce clausă obscură se interpretă contra vîndătorului numai 

întru cât acestă” clausă sar referi asupra lucrului, care se 

vinde și asupra accesoriilor acestui lucru. Așa, de exemplu, 
dacă este să 'se vîndă un loc căruia i se arată limitele şi 
dacă pe ici pe colea aceste limite nu sunt clare şi vîndă- 
torul -ar dice: mett n'am înţeles să merg până acolo ci mai 

în apropiere“, atunci el nu s'a exprimat bine și clausa se 
interpretă contra vînqătorului, pentru-că el este care deter- 
mină anume ce vinde. Aci este vorba de una din clausele 
contractului care se raportă la însuși obiectul vîndării, când 

ar fi însă vorba de alte clause, cum de exemplu răspun- 
derea de garanţie sau altele strtine de obiectul vîndăriă, nu 
putem interpreta clausele obscure în contra vînqătorului. 

Opiniunea lui Laurent nu a provalat, pentru-că arti- 

colul este general 'şi spune curat că veri-ce clausă obscură 

sati îndoi6să | se interpretă contra vîndătorului. 

Ti. De altă parte însă autorii die că interpretarea tre- 
bue să fie făcută în contra vînqătorului numai în clausele 
obscure ; cu alte cuvinte voese să: spună că aci avem 0 ex- 

cepțiune la regula: generală că ori-ce 'Clausă obscură se in- 
terpretă în: favorea debitorului. Scim 'că între alte reguli 
relative: la interpretarea 'eonvenţiunilor, art.'933 ca fiind î în-
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doâlă, convenţiunea se interpretă tot-d'a-nua în favârea de- 
bitorului. Dacă am aplica principiile generali, clausa obscură 

ar trebui să se interprete în favârea vîndătorului. Numai la 

acestă regulă generală, numai la acest principii derâgă 

art. 1312. Cele-lalte reguli de interpretare prevădute de lege 
rămân aceleaşi. Aşa, regula că interpretarea contractelor 

trebue că se ia mai mult după sensul de cât după litera 

convenţiunei (art. 977) se aplică la vîndări ca și aceea că o 

clausă fiind primitâre de două înţelesuri se interpretă în 

sensul ce pote avâ un efect (art. 978). (Laurent, IXIV, 

n. 150). 

Art. 1313. Vîndătorul are două obligaţiuni principale u preda lucrul 

şi a răspunde de dinsul. 

78. Redactorul arată aci cari sunt obli gaţiunile priuci- 
pale ale vîndătorului, adică obligaţiuni cari reiese din însăși 
convenţiunea acâsta, care se numesce vîndare. Vi ndătorul 
pâte să-și ia și alte obligaţiuni principale. Obligaţiunile prin- 
cipali la cari este ţinut vîndătorul şi de. cari se ocupă fie” . 
care din secţiunile următre sunt: Predarea lucrului vîn- 
dut şi garantarea lui. Da 

SECȚIUNEA: IL 

Despre predarea lucrului 

79. In acâstă secţiune se determină pe rînd: 
A) Ce este predarea (art. 1314); | 
B) Cum se face predarea (art. 1315—1318); 

C) Unde se face predarea (art. 1319); 
D) Când trebue să se facă predarea (art. 1320— 1323, 

1335) ; 
E) Ce trebue să coprindă predarea, (art. 1823 —1884). 

A. Ce este predarea 

Art. 1314. Predarea este strămutarea lucrului vîndut în puterea şi 

posesiunea cumpărătorului.
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80. Acâstă definițiune este luată din autorii vechi fran- 
cesi. cari şi dînşii urmeză textele juriseonsulților romani. 
Definiţiunea, nu, mai pâte fi exactă în dreptul modern. Di- 
cându-se că predarea este. strămutarea lucrului vîndut în 

puterea şi posesiunea cumpărătorului, resultă că predarea 

nu este alt-ceva de cât transmiterea însăși a proprietăței 

lucrului vîndut, pentru- -că a pune cine-va în posesiunea şi 

în puterea altuia un lucru, este ai transmite proprietatea. 

„Scim că prin efectul convenţiunilor de a da, proprie- 
tatea, obiectului obligaţiunei este transmisă de-a dreptul cre- 
'ditorului din momentul în care părţile ai convenit. La vîn- 
dare aplicăm aceeaşi regulă. Vîndarea unui lucru determinat 
transmite cumpărătorului proprietaţea acestui lucru din mo- 
mentul în care părţile s'aii înțeles asupra lucrului și asupra 

preţului; deci dar aprope la unanimitatea casurilor defini- 

țiunea este neexactă. 
" Definiţiunea însă începe să fie exactă pentru ceasurile - 

în cari vîndarea nu ar transmite de la început proprietatea 

lucrului vîndut, cum ar fi când s'ar vinde un obiect deter- 
minat în genul săi, sait mai multe lucruri alternativ. De 
aceea, corectâză autorii articolul în loc de: „puterea. şi po- 

sesiunea, cumpărătorului“ să se dică: „în folosința și dispo- 

sițiunea cumpărătorului“. 
„81. Toţi autorii decid că predarea este una din obliga- 

ţiunile yîndătorului care intră în condiţiunile naturale ale 

vîndărei eră nu de esenţa vîndării. Așa se pote forte bine 

vinde un lucru care se găsesce în depărtare de locul unde 
se face vîndarea și să dică că cumpărătorul: este liber de 
acum să ia lucrul fără să fie obligat vindătorul al preda. 

B. Cum se face predarea 

"Art. 1315. Obligaţiunea. de a preda imobilele se îndeplinesce, din 

partea vindătorului, prin remiterea cheilor, dacă e vorba de o clădire, sati 

prin remiterea titlului de proprietate. 

Art. 1316. Predarea lucrurilor mobili se face: . 

„Sau prin tradițiune reală, sai prin remiterea cheilor clădirei, în 

care se află puse; sai prin simplul consimțămînt al părţilor, dacă stră-
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mutarea nu se, pâte faco'în momentul vîndării, sait dacă cumpărătorul le 
avea, in puterea sa, la facerea, Yîndării, cu vre-un alt titlu. ;; ..;: 

Art. 1317. Spesele prediărel sunt în sarcina Vindătorului,: Şi ale ridi- 
cărei în sarcina cumpărătorului, dacă nu 6ste stipulațiune contrarie. 

: Art 1315. “Tradiţiunea . Iucrurilor necorporali se faze, sai prin! Temi- 

terca a titlurilor, sati prin "usul c6 face cumpărătorul de dinsele, cu consim- 

emintal vindătorului..: EEE DE Pa e 

et i ai E te 

o &, Aci” redastorul se inspiră mult de textele: juriscon- 
sulțitor romani:: In dreptul .roman,: chiar în institutele lui 

Justinian, :găsim -o' mulţime .de texte. asupra modului: cum 
se face 'tradițiunea. Comentatori. dreptului roman,.mai. cu 
s&mă. comentatorii din-timpul trecut: aii: căutat să facă dife- 
rite. divisiuni şi. să. dică că este tradițiune reală, tradițiune 
simbolică, :tradițiune :: longu : musiu, ete.:T6te' aceste texte se 

referaii la mijlâcele practice pe cari le întrebuințat Romanii 

ca 'să se facă..tradițiunea: lucrului. | 
„Redactorul: codului Napoleon -s se. e itispirăi. de aceste texte 

“şi ajunge: -a“face enumeraţiuni cari dacă -s'ar. lua. ca, singure 
posibili ar duce la resultate absurde... .: i ci 

.-Era mai:bine ca: legiuitorul după ce:a.: dat dofiniţiunea 
predărei, după :ce; a :arătat.că vîndătorul este: dator să pună 

lucrul: la 'disposițiunea cumpsrătorului, să fi: spus că acâsta 
se va face după, cum: a: comportă: împrejurările: și i lucrul care 

sa vîndut... Mp mea ieri di - 

"83. In două. locuri : legiuitorul: se : servă: -de. 'cuvântial 
padiţiune . Nu. trebue . iat: acest: cuvînt: în înțelesul! sciin- 

țitie. de. mod: de: transmitere. a: -proprietăţei, ci: în înțelesul 

de predare ; “dar întrebuințarea, acestui cuvânt -de către re- 
dactorul -modetn '-arată și mal: mult că cel este: influenţat. şi 
inspirat de textele romane, :cari. trataiă': cestiunea tocihar din 

punctul de -vedere al: tradițiunei” și. unde în adevăr cuvântul 

tradițiune era: exact pentru-că tradiţiunea, transmitea :proprie- 
tatea, lucrului.- Așa dar: dând art. 1316 și 1318 întrebuinţăâză 

"cuvântul . tradițiune; el: nu: trebue: luat de cât; în. „ înţălesăil 
de. predare. za 

„84.: Ce. die aceste articole ? le die că “dacă e este vorba 
de imobile: să căutăm a. face * distineţiunea următ6re: -este 
vorba de un imobil care consistă în construicțiuni?. pre- 
darea să face din momentul în:care vîndâtorul a dat cheile 

„68155 - | | 14
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în mâna cumpărătorului; este vorba de alte-imobile, cum 
de exemplu o moșie, atunci este destul ca, vîndătorul să fi 
predat titlurile, adică sineturile vechi, iar nu însăși .actul 
de vindare ca în codul Caragea, unde nu se transmitea pro- 
prietatea lucrului vîndut de la vindător la cumpărător de 
cât dacă sineturile se daii cumpărătorului. 

85. Pentru lucrurile corporali se dice.că pâte să fie 
tradițiune reală, atunci când se predă din mână în mână, 
sai tradițiune simbolică, prin darea cheilor magazinului 
unde se găsesc obiectele vindute; așa, "ţi-am vîndut -marfa 
din cutare magazia, îți dai cheia magazinului și prin acâsta 
chiar am făcut predarea lucrurilor. Este de notat că pentru 
chei nu se cere tot ceea-ce cereaii Institutele casă fie apud 
horea, ci ori unde ar.-fi date ele, predarea se consideri 

„făcută. 

86, In fine dacă părțile . convin: ca: cumpărătorul să ia 
de-a dreptul lucrurile, atunci predarea -nu: -mai: este nevoe 

să se facă. Tot'ast-fel: când cumpărătorul se gasia . deja î în 
posesiunea lucrurilor.. - 

:87. Cât pentru lucrurile: incorporale; legiuitorul spune 
ca: predarea lor se face prin remiterea .titlurilor, sati prin 
faptul că vindătorul cedente lasă: pe cumipărătorul « cesionar 
să-uzeze de dreptul pe care la vindut... „ui: 

88. Acum la ce resultat ajungem cu tâte aceste căzu? 
Mai întâi. cumpărătorul ar fi-el mulțumit. dacă vîndătorul 
ar aplica riguros tâte aceste reguli? Ore numay penţru- -că'ţi 
dati: cheile 'saii sineturile -unei- case:te găsesci tu cumpărător 
mulţumit ?- Apoi dacă'ţi dau cheile și casa este: ocupată de 
un'altul, care nu vrea să iasă: de acolo, eii 'mi-am exercitat 
obligaţiunea.?.: Absurd!' Asemenea: şi pentru un lo6-.viran 
sati pentru o moșie. Vindstorul. esto dator, cum dice : chiar 
definiţiunea, să pună pe cumpărător. î în: posiţiune: 'de a pro- 
fita, de lucru și deci. dacă în fapt lucrul se' găsesce' ocupat 
de cineva, nu este suficientă numai. predarea cheilor, ci vîn- 
Qâtorul trebue să pue în realitate pe cumpărător în posiţi- 
une de a se bucura de lucrul :vîndut; ar fi absurd ea numai 
cu simpla dare de chei sati: sineturi, să dică vîndătorul că 
a făcut predarea. . 

Deci dar bine era ca redactorul să. nu fi pus tote aceste
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lucruri, sait să fi spus că, câte odată se pâte considera pre- 
darea numai prin faptul că vînq&torul a dat titlurile. 

Tot asemenea şi pentru lucrurile mobili. Cea mal. na- 
turală predare : este înmânarea lucrului, iar nui cum dice, 
legea că dacă'ți dai cheile magazinului priri acesta însem-! 
n6ză că am făcut predarea, pentru- că ce se întîmplă dacă 
lucrurile erai furate? : 

„la fine pentru lucrurile incorpocali ce însemnâză că'ţi 
dati titlurile în mână, fiind-că vom vede că trebue o noti- 
ficare. făcută debitorului pentru cssiine. 

Aceste t6te.dar sunt de prisos, de cât ele 'şi ai impor- 
tanța.:că faptul acesta material de dare de chei și de sine- 
turi. face să se considere cumpărătorul pus în .posesiunea 
lucrului. şi importanța este mu pentru a dice că vîndătorul 
"Şi-a executat. obligaţiunea de a preda lucrul, ci pentru ca 
să determine la ce epocă este considerat cumpărătorul ca 

„pus în posesiune acâsta din punctul de .vedere a.se soi de 

când începe el a:prescrie. Dacă din o împrejurare 6re care 
vîndă&torul a vîndut un lucru, care nu era al lui, nu ar put& 

0. terță pers6nă să dică cumpărătorului că nua posedat saii 
ca.nu a făcut acte de proprietar pentru că nu. Sta dus pe 
“cutare moșie, sati în cutare..loc, este destul ca cumpărătorul 
să arate că a, început a poseda prin împrejurarea că. vîndă. 

torul La, „predat; titlurile, + - e 

C.. Unde se face predare 

/ so. „Necontestat, este că, “Bind Jora de imobile, locul 

“predării nu are nică o. importanță, „pentru- -că -ori cum ar fi, 

" luarea în. posesiune se face „acolo unde se. găsesce. „imobilul, 
el. neputându-se strămuta. 

Art. 13190, Predarea trebue să se facă la Icul,. unde se ani lucrul 

vîndut în timpul vîndării, dacă părțile nu s'au învoit, alt fel. 

90. Pentru mobili locul predării: presinta mult interes. 

Inainte de tote părţile pot să determine unde să se facă 
predarea. Se cumpără o marfă 6re-câre și se dice că maria 
să tie predată în magazinul din cutare: oraș; predarea, tre- 
bue să se facă acolo. unde părţile ait: convenit.
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_91..Dacă nu.se :prevede nimic, în contract, predarea 

trebue șă se facă acolo- undă se : găseau -mărfurile în .mo- 
mentul când s'a făcut cumpărătârea. Dacă dar m'am dus. 
la un fabricant şi'am cumpărat o cantitate 6re-care de măr- 
furi, dacă nu s'a prevădut nimic în privința locului unde să 
se facă: predarea, ea se -va face în însăşi fabrica, -pentru:că 
acolo era, lucrul în momentul î în care. sa făcut. vindarea. 

DEE d ALE IA A AI A Ia a ae i 
D. Când trebue să se facă predarea. 

! Art, 1320. “Dacă vindătorul | nu face vîndarea în timpul determinat 
ds ambele ' părți, “cumpărătorul: 'va av6 facultaieă de'a alege între a cere 
resoluţiunea : vîndărir! sati: punerea: sa în posesiune; dacă întârzierea nu 
provine de: cât din: “faptul vîndătorulut, . : : 

„Art, 1387. In. tâte casurile „vîndătorul.. trebue : să “ao condamnat la 
daune ințerese, dacă urmeză vre: o vătămare pehtru cumpărător, din nepre- 

“darea lucrului 1 timp. 7 a 
n ap te 1322. Vîndăiorul du 'esie' dator să “predea luciul, dacă cumpă- 

rătorut“'nu plătesce' prelul şi nu . are.'dat de: vindător, un termen peniru 

plată. IEI III ” - 

are. 1323. EL, nu; va. a dator. să “facă predarea, chiar aș. ar a și dat 

un termen: “pentru plaiă,, dacă de la vîndare | încâce „cumpărătorul a cădut 
în faliment, saă: în nesolv abilitate, în cât! vîndătorul să află în pericol de 
2 pi6rde prețul, afără initial dacă cumpărătorul + va: "da cauţiune că va plăti 
la termen. i: - iai : 

"Art, 1835, Pericolul total saă parţial al lucrului vîndut mar “nainte 
de predare, se judecă după regulele generali ale obligaţiunilor conven- 

, ționali. 

p 

9. Din tâte aceste articole nu reiese în “mod clar când 
să'se facă predarea, ci se lasă a se subînțelege acesta. Vom 
dice că 'în principii predarea, - trebue 'să se facă chiar în 
momântul ' vîndării. Se :dice' în lege: „dacă vîndătorul: nu 
face predarea în timpul determinat de părţi“, de unda legea 
presupune că părțile ai convenit un termen în care. să se 
facă predarea, şi 'atuncă predarea, se face în momentul: con- 
venit, iar dacă nu ati convenit neapărat că vîndătorul este 
dator. să facă predarea Ghia». în momentul în care s'a făcut 
vindarea,. «  : ti ! | 

93. Legiei. mai dice că. dacă vîndătorul, nu face. preda- 
rea, cumpărătorul::va avâ'facultatea . de a alege între a cere 
resoluţiunea vîndării sau punerea sa. în: posesiune. Aci 6răși
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avem aplicaţiunea regulelor general în materie. de contracte 
sinalagmatice, unde. condițiunea resolutorie se sub-înţelege: 
Scim însă că, afară de excepţiunile pe cară le-am v&dut, o 
parte nu pâte cere executarea obligaţiunii celei-l'alte parți, 
de cât dacă dînsa însăși "şi execută obligațiunea. Apoi scim 
Grăși că nu se pâte cere resilierea contractului . și daune 
interese, de cât după. ce s'a pus în întârdiere partea, ce nu 
a executat. . - 

| Ne reamintim aceste idei, pentru-că ele - aii fost con- 
testate mai mult sai mai puţin de către Laurent (XXIV, 

“n. 180), care fundându-se pe art.:1821 (frances 1611), con-. 
chide că în t6te casurile vîndătorul trebue să fie condem- 
nat la daune interese, chiar dacă nu a fost. pus în întâr- 
diere. . 

Acâsta este neexact, pentru-că legiuitorul spune curaţ: 
vîndătorul pâte' să se opue la predarea lucrului: vîndut, 
dacă cumpărătorul nu plătesce preţul. 

„94. Dacă s'a dat un termen cumpărătorului pentru a 
plăti preţul, vîndătorul este dator să facă. predarea în: mo- 
mentul vîndării şi nu pâte pretinde împlinirea termenului. 
Atât mai r&i pentru dînsul, dacă nu a stipulat un aseme- 
nea termen și pentru el. 

95. Dacă însă înainte de expirarea termenului, cumpă- 
rătorul cade în faliment saii deconfitură, sai — de și legea, 
nu spune —:se: mieşorase garanţia . ce luase vîndătorul, 
atunci acesta se pâte opune a face predarea. 

96. Legea dice: „dacă de la vîndare încoa, cumpără- 
“torul a cădut în faliment, saii în insolvabilitate“ (art. 1323), 

de unde controversa a se sci: ce se întîmplă în casul în: 

care se găsia în acâstă situațiune cumpărătorul la epoca 
vîndării şi cu tâte acestea i s'a dat un termen? Autori, ca 
Laurent, disting: dacă vîndătorul. nu avea cunoscință de 

situațiunea cumpărătorului, el pâte refusa predarea, iar dacă 
avea, acâstă cunoseinţă, se consideră că de: la. început a 
primit posițiunea în. care se găsesce acest cumperător (Lau- 
rent, V. XXIV, n. 171)... 

„Acestă regulă se -grăsesce prea. rigurâsă de către: alţi 
autori ca Guillouard (n. 226), care dice: „în ori-ce cas vîn: 
d&torul, chiar dacă av6 cunoscinţă de insolvabilitatea cum=
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p&rătorului, şi a dat un termen, prin acâsta nu a înţeles că 
se obligă a da lucrul acum, ci atunci când va fi plătit. 

E. Ce trebue să coprindă predarea 

Art, 1324. Lucrul trebue să fe predat în starea în care so afla în 
momentul vînqării. : Din acea di tâte fructele sunt ale cumpărătorului. 

97. Partea întâiu a acestui articol, care' spune că lucrul 
trebue să fie predat în starea în care se afla în momentul 
vîndării, luată în termenii întrebuințați ar pute ajunge la 
resultate, cară ar fi cu totul contrarii intenţiunei legiuito- 
rului. Ce ar însemna că lucrul trebue să fie predat în sta- 
rea în care se afla în momentul vîndării? Ar însemna că, 
daca acest lucru s'ar îmbunătăţi de la: vîndare şi până în 
momentul. predărei, saii dacă acest lucru s'ar deteriora din 
acel moment până la predare, aceste schimbări ar trebui 
să nu privâscă pe cumpărător, fiind-că încă odată lucrul 
— dice articolul —- trebue să fie predat în starea în care 
se afla în momentul vîndării, și dacă ar fi ast-fel atunci tâte 
regulele riscurilor pe cari le-am v&dut, ar suferi. - Deci dar. 
nu pâte să fie acesta înţelesul articolului. Să căutăm a vedâ 
că, altă a fost intențiunea legiuitorului. , 

Scim că debitorul unui lucru este ţinut să conserve 
acest lucru până în momentul în care trebue să-l predea 
creditorului. Deci.. mai întâii, vîndătorul este dator să păs- 
treze lucrul pe care l-a vîndut, în starea în care se găsesce 
acel lucru în momentul vîndării. Daca. din întîmplare lucrul 
'S'ar deteriora, fără ca vîndătorul să aibă a-şi imputa, ceva, 
deteriorările privese pe -cumpărător, iar nu pe vîndător, 
însă, de altă parte, vindătorul!: nu.ar pute face nimic care 
Să ajungă la aceea ca, lucrul să-și 'pârdă valdrea sa. 

"Acestă este o ideie. DI 
"O altă ideie: ce reese din acest articol ar fi că, de. 

multe ori un lucru are o mulțime de alte accesorii şi deci 
dacă vre-unul din aceste accesorii există în momentul vîn- 
(ării, vîndătorul. nu pâte, până în momentul predărei, să 
despâie, ca să dicem așa, lucrul de accesoriul lui, ci trebue 
a-l preda cumpărătorului cu tot ce ave la epoca vîndării.
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98. A doua disposiţiune: prevede că din momentul în 

care are loe vîndarea, cumpărătorul are drept la fructe. 

Aplicaţiunea regulei generale în materie de proprietate. 

Proprietatea constă în dreptul ce are cine-va, pe lângă de 

a dispune de lucru şi acela de-a trage fol6sele' lui. Din 
momentul ce vîndarea a avut loc, transmițându-se proprie- 
tatea d» la vînăător la cumpărător, din acel moment cum- 
p&rătorul are drept la fructe. 

Am bazat dreptul cumpărătorului la fructe din mo- 

mentul vînqării pe.dreptul de proprietate, iar nu pe con- 

sideraţiune de echitate. Vîndătorul având preţul și profi- 
tând pe dobânda preţului, ar fi just ca cumptrătorul să aibă 
şi el fructele lucrului vîndut. Nu fundăm pe acâsta consi- 

deraţiune disposițiunea a doua a art. 1824, pentru-că dacă 
dreptul cumptrătorului Ja fructe ar fi fundat pe acâstă con- 

sideraţiune, ar trebui să qicem că dacă, cumpărătorului i Sar : 
acorda un termen pentru plată şi nu s'a stipulat vre-o do- 
bândă pentru plata preţului, vîndăiorul ar fi în drept să 
câră el fructele lucrului vîndut şi cu tote acestea, asupra 
acestui punct, autorii sunt unanimi să dică că cumpărătorul 

este proprietar pe fructele lucrului vîndut din momen- 

tul vîndării; chiar dacă-i sar fi acordat vre-un termen 

pentru plata fie a întregului, fie a părți din preţul pre- 

vădut, . - ' 
Vom ved& mai târdii în privința rezilierei contractului 

pentru causă de neplată, ce are să restitue cumptrătorul. 

De o cam dată, pe câtă vreme părţile nu aii dis contrariul, 

cumpărătorul are drept la fructe din momentul vîndării, 
fiind-că din acel moment ela devenit proprietar pe lueral 

vîndut. 
99. In practică nu .tol-d'a-una cumpărătorul va profita 

de aceste fmicte. Se întîmplă adesea pentru imobile, că cele 
se xînd la o'epocă în care deja intrase în exerciţiul unui 

semestru de chirie sati arendă. In atare” împrejurare este: 

bine ca părţile să prevadă în ce mod să se împartă chiriile 
sati arendile. Mai tot-d'a-una vîndătorul.ar put să prevadă 
că el nu ar ave să restitue nici o.chirie, însă ar put. re- 

sulta din alte diferite împrejurări că acesta a; fost .intenţiunea 

părţilor, ca cumpărătorul să profite de chirii sait amendi;
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nu din momentul vîncării, ci- din momentul. în care. începe. 

un noii termen. o 

Art, 1325. Obligaţiunea de a , preda lucrul. coprinde accesoriile: sale 

şi tot ce a fost deştinat la uzul stu porpetuii. ” E 

100, Predarea Tucrului vîndut se face împreună cu acce- 

soriile lui. Pentru lucrurile mobili nu:este nici o dificultate. 
Dacă sunt lucruri de 6re-care: val6re, o mașină de exemplu, 
când se vinde negreșit că se vinde cu t6te accesoriile ei. 

Pentru. lucrurile imobili însă, articolul acesta este de o mare. . 

importanță, când. se dice că trebue să se predea accesoriile 

şi tot ce a fost destinat la uzul săii perpetuu. Aşa, 0 casă 

"are să se predea. cu accesoriile ci. Nu vorbim de ferestre, 

de uși, de chei, ete. pentru-că nu se pote. concepe casă fără . 

- acestea: Dar sunt alte lucruri accesorii, cari servesc casei, 

aşa sunt: basenurile, eanalurile, conductele de gaz şi elec- 

tricitate, In străinătate chestiunea se presintă mai cu s6mă 

pentru vîndările de fabrică. Cine vinde o. fabrică, înţelege. 

să vîudă în acelaşi timp tote accesoriile la fabrică .şi, cum 

dice legea, tot ce este perpetuu destinat la acâstă fabrică. 

Așa, dacă se vinde o fabrică care lucr6ză .cu apă, ce vine 

dintro localitate 6re-care şi care. este adusă printw'un. con- 

duct de la o înălțime Gre-care ca să aibă forța motrice .ne- 

cesară, se întrâbă dacă tâte aceste canale, d'impreună: cu tot 

locul pe care trece, nu sunt. vîndute odată..cu fabrica? Și 

răşși dacă. este trebuinţă ca acâstă fabrică să aibă un: canal 

de. scurgere în care să se arunce apa întrebuințată, saii 

chiar alte lucruri cari ar eşi din fabrică, dacă nu s'a înţe: 

les că sa vîndut şi canalul acesta, precum și alte drepturi 
pe cari le avea fabricantul înainte de .a vinde fabrica? 

Tot-A'a-una va fi o cestiune de .fapt, o cestiune de apre- 

'ciere pentru judecător, să decidă până la ce .punet pot con- 
sidera aceste canaluri ca atât de necesarii fabricei în cât să 

se fi. considerat ca vîndute. a 
„Ca aplicare a: acelor spuse putem cita specia care se. 

prevede în jurisprudenţa francesă şi care ne va pune în po- 

sițiune să înțelegem mai bine ce însemnăză că vîndătorul: 

este obligat sti predea lucrul dimpreună cu accesoriile lui.
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"A vîndut cine-va o : casă, casa acâsta, era, nouă, făcută 
ae curând de un architect::May târdiă casa începe a crăpa 
şi ameninţă a se 'dărîma. Vom vedă eă architectul este ţi- 
nut către proprietar pentru .dărîmările causatp, fie de ma- 
terialul întrebuințat, fie de terenul pe care s'a pus clădirea. 
Proprietarul, care a tratat cu architectul, este în drept să'l 
acționeze pentru a cere af despăgubit. Jurisprudența în 
Franţa decide că vîndătorul casei, prin acestă vîndare chiar, 
se consideră că a vîndut şi dreptul saii acţiunea ce el avea. 
contra architectului. Alt-fel cumpărătorul ar pute de sigur 
să intente acţiune contra, vîndătorului în resilierea vîndării, 
pentru cuvântul că lucrul vindut are vicii ascunse care ii 
face impropriii la, destinațiune și deci vîndătorul pâte să se. 
vadă acţionat, chiar în desființarea vîndării, dacă nu s'ar fi 
dat acest drept cumpărătorului de a acţiona de-a dreptul 
în numele săi propriii, chiar pe. architectul care a făcut 
construcțiunea (Guillouară, 1, n. 228). | 

101. Un alt cas citat ca exemplu este cel următor. Un 
pictor vinde un tabloii. Se întrâbă dacă vîndând tabloul, 
pictorul în același timp 'şi perde şi dreptul. ce avea de a 
face reproducțiuni? Se întâmplă adesea. că un tabloii re- 
numit se litografi6ză şi se vinde în comercii în mi de 
exemplare. S'a presintat cestiunea. Vînqătorul dicea: ei 
am vîndut tabloul, cumpărătorul este un amator care a voit 
numai să aibă tabloul, dar prin acâsta nu mi sa ridicat 
dreptul de autor al acestui tabloă şi deci dreptul de a re- 
produce şi apune reproduoţiunile în comereiii. Curtea de 
casaţie în Franţa a decis : cel ce vinde un tabloii înţelege 
să vîndă tot ce este. relativ la acest tabloii şi prin ac6sta 
chiar cumpărătorul este în drept să facă el producţiuni, sai 
să oprescă pe vîndător de a: face asemenea reproducțiuni 
peniru a le pune : în comereit (Gnillouard, n. 230), 

Art, 1326. Vîndătorul este dator să predea coprinsul “Iaerului vîndut 
în măsura determinată prin contract, însă cu modificările mal jos arătate, 

„Art, 1327. Dacă vîndarea'unul imobil s'a făcut cu arătare de coprinsul: 

său, și pe atât măsura, vîndătoral este dator să predea enmpărătorului, dacă 

acesta cere, coprinsul arătat în contract. Neputând, sait cumpărătorul ne- 

cerând, vînqătorul' este dator să sufere o scădere proporţională la preţ. 

“art, 1328, Dacă, din contră, în casul art. precedent, s'ar găsi că
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coprinsul lucrului este mai mare de cât cel arătat in contract, cumpărăto- 

rul pâte sati a complini preţul după numărul -măsurilor aflate, sat dacă 

escedentele coprinsului aflat se ridică la a doua-ce :ea parte a coprinsului 

declarat în contract, a strica vîndarea. 

Art. 1329. In-tâte ceasurile de vîndare făcută alt-fel de cât pe atât 

măsura, fie vîndarea de un corp cert şi limitat, fie de mai multe fonduri 
distincte şi separate, fie concepută cu expresinnea măsurei înaintea de- 

semnărei obiectului saii din contră, nici vindătorul n'are drept la adaos 

de preţ pentru escedente, nici cumpărătorul, la scădere, pentru lipsă, de 

cât în ceasul când escedentele saă lipsa preţuesc « oa doua- decea parte din 

prețul total al vîndării. ” : 

Art. 1830. Disposiţiunile celor trei articole precedente nn se vor 

aplica de cât în lipsă de stipulaţiune contrarie între părţi. 

„.drt, 1381. Când, după art. 1828 şi. 1329, este cas de a se adăogi pre- 

țul pentru escedente de măsuri, cumpărătorul are facultatea de a alege 
între a strica vîndarea şi a împlini preţul. Suplimentul “preţului se răs- 

punte cu dobândă, dacă cumpărătorul a păstrat imobilele. 

„Ari. 1332. In tâte căsurile când. cumpărătorul are drept de a strica 

vîndarea, vîndătorul este dator să'i restituâucă, deosebit de preţ, dacă “l-a 

primit, spesele contractului. 

Art. 1333. Dacă sati vindut donă fonduri printr'ua singur contract, 
drept un singur preț, cu aătae de măsură fie-cărul şi coprinsul unui 

este mal mic -de cât cel declarat, iar a celur-l-alt mai mare, se va face 

c ompensaţie între preţul escedentului şi preţul lipsei. şi acțiunea vindăto- 

rului pantru adăogire sati a cump&rătorului pentru scădere de „preţ va îi 

supusă regulelor ma! sus stabilite. -- - 

dirt. 1331. Acţiunea vîndătorului pentru complinirea preţului şi a 

cumpărătorului pentru scăderea preţului sati pentru stricarea contractului 

se preseriti printw'un an din: gliua contractului. ! 

„102. În aceste articole se presupune că se vinde un. 
teren cu o întindere determinată. Principiul se găsesce în 

art. 1326. Vindătorul: este dator să predea cumpărătorului: 
întinderea prevădută în contractul de vîndare. În acest prin: 
cipiii: vine legiuitorul și face Gre-cari modificări. | - 

Cea d'întâii specie prevădută este aceea în care se 

vinde un loc .determinat şi cu o întindere determinată, pe 
atât unitatea de măsură. Iți vînd locul meii din strada cu- 
tare, în mărime de 200 metri pătraţi, pe câte 200 lei metru, 

sati. "țI vînd moșia mea în întindere. de.500 pogâne pe câte 
300 ler pogonul. Din art. 1327 şi 1828 reiese:ideia că, dacă 

vîndătorul nu pâte să dea întinderea prevădută în contract, 
cumpărătorul nu are drept de a resilia: “contractul. Legiui-: 
torul nu permite cumpărătorului. să e6ră „desfiinţarea con-
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tractului, de și legea spune în art. 1326 că vîndătorul esto 

dator să dea cantitatea prevădută, însă se adaogă că: „e 
modificările mai jos arătăte“ şi art. 1327 şi 1328 spun că, 
dacă vinq&torul nu predă cantitatea prevădută, cumpărăto-. 

rul nu este în drept să câră rezilierea contractului. 

i Până aci nică o dificultate. Unde însă începe dificultatea, 
este asupra punctului a se sci: până unde se întinde acestă 
regulă care pune pe cumpărător în acestă posiţiune grea 
de a nu put6 cere desființarea vîndării, pentru-că nu i se 
dă întinderea prev&dută în contract? Aci, mai toți autorii 

dio: dacă resultă din contract cum că cumpărătorul a arătat 

la ce anume destinațiune cumpără întinderea, de loc şi dacă 
lipsa acestei întinderi de pămînt este atât de însemnată în 
cât cumpărătorul nu mai pote să întrebuinţeze locul la des- 
tinațiunea arătată, atunci el pâte cere desființarea contrac- 
tului, pentru-că ar fi fOrte «wrav ca nici într'un asemen6 cas 

cumpărătorul să nu pâtă cere desființarea contractului. Acâstă 
soluțiune -a fost contestată numai de Troplong (Inst., n. 320). 

Cumpăr un loc şi pe dinsul voesce să clădese o casă, ori un 
stabiliment, mi se dă o întindere de loe mult mai mică de. 

cât aceea care mi s'a vindut; dovedesc că nu mai pot face 

consirucțiunea pe acest loc. In acest cas se admite de tâtă 
lumea, afară de Troplong, că pâte cumpărătorul să câră . 
desființarea contractului sub. cuvânt că vîndătorul nu” dă 
cantitatea de întindere de. pămînt pe care el s'a obligat a 
"i-o da. 

103. Dacă dar locul vîndut are mai puţină întindere 
de cât cea arătată, cumpărătorul este în drept să câră scă- 

derea preţului în proporţiune cu ceea-ce lipsesce. Aseme- 
nea dacă întinderea este mai mare, se dice că: cumpărăto:: 
rul este dator să plătâscă peste preţ proporțional cu ceeace 
se găsesce mai mult.. 

Ar fi însă forte grav, când diferenţa în mai mult ar fi 
prea mare, pentru-că cumpărătorul s'ar găsi cu totul. lipsit 

de calculele -pe cari le-a făcut cânda voit să'şi cum- 

pere locul. îDe aceea legiuitorul .hotărăsce că dacă diferenţa 
în mai mult trece. peste a doua-decea parte din ceea-ce se 
prevede în contract, cumpărătorul are facultatea sai de a 

plăti diferența, sati de a cere desființarea contractului. In
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privința acestui drept al cumpărătorului, legiuitorul, nostru 

prin : modul de redacțiune ce a adoptat, ne dă o soluţiune 
cu. totul. alta de. cât . aceea propusă de autorii francesi în 

art. corespondent 1618, care dice: „Dacă, din contră, în ca- 

sul art. precedent, se găsesce o întindere mai mare de cât 
cea exprimată în contract, cumprătorul are -alegerea de a 

da suplimentul preţului; sai de a se desista de contract, 
dacă escedentul este cu a 20-a parte mai mult peste întinderea 
declarată“. După acest articol şi. după cei mai mulți autori, 
dacă diferenţa în plus este: mai mică dea doua-lecea parte, 
cumpărătorul nu este ţinut să plătescă suplimentul. 

“Acâstă interpretare nu mai pâte fi admisă faţă cu arti- 
colul nostru. Cumpărătorul este dator să plătescă diferența 
fără deosebire dacă este mai mult s saii mai. puţin de a doua- 
decea, parte. | | 

104. A doua specie  prevădutai de legiuitor este urmă- 
tOrea: S'a - vîndut un.loc cu o întindere determinată, însă 
nu s'a spus: pe atât unitatea de m&sură,ci s'a fixat un preţ 
total. In loc să se dică: "ţi vind locul mei în întindere de 
2000 m. -p., am dis: "ți vînd locul met de 2000 m. p., pen- 
tru 200.000 lei. In acest cas se întrâbă legiuitorul, ce are să 
se întimple dacă locul ar fi mai mare sai mai mic? Legea 
dice că nici vîndătorul nu'are drept la adaos de preţ pen- 
tru excedent, nici cumpărătorul la scădere pentru lipsă de 
cât în casul.când excedentul sai lipsa preţuese cu a doua- 
ecea parte din preţul total al vîndării. 

105. Intrebarea este dacă şi în acest cas cumpărătorul 
nu are facultatea de'a cere desființarea vînqării pentru-că 
excedentul este prea mare, adică trece peste !/20. din în- 

tinderea, arătată? Din art. 1331 vedem că şi în casul prevă- 
qut în articolul 1325 şi am put dice & fortiori î în acest cas, 
se reservă dreptul cumpărătorului de a cere, dâcă preferă 
stricarea .vîndlării. | 

“Este de notat asupra art. 1329 ca ori-care ar fi deose- 
birea în mai puţin, chiar dacă diferența ar trece peste a 
doua-decea, parte, cumpărătorul nu pote cere desfiinţarea con- 
tractului. Cu atât.mai puţin nu pâte cere acâsta vîndătorul. 

Ca modificare la acâstă regulă adusă de toţi autorii 
este că dacă sar fi constatat în actul: de vîndare pentru ce
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anume - destinaţiune - cumpără şi dacă s'ar: dovedi: că. lipsa 
este de o așa; importanță în cât locul: nu mai 'este propriii 
pentru destinațiuiiea, sa, atunci cumpărătorul pote. cere > des 
fiinţarea. i ii 

106.. Ce să: deciăem. în casul în” eare star fi. dis. de că- 
tre 'vîndător că:nu -garantâză . întinderea. „Aşa, se' vinde un 
loc în. întindere de 100 lei stînjerul, însă se 'adaogă-că nu 
se garantâză întinderea. 'Se: vinde locul: care este.de 1000 
metri pătrați pe suma de::20.000 lei, însă nu: se: garantâză, 
întinderea, care ar. fi efectul unei asemenea: cuuse. inserate 
în contractul de vîndare?- Se admite mai: întâi că. Şi vîn- 
dătorul are dreptul la supliment şi - cumpărătorul: este în 
drept să refuze- plăta suplimentului! Și” Să :c6ră.- dacă :preferă 
desfiinţarea : contractului. cână: acest 'supliment:trece peste 
a 'doua Qecea parte. Asemenea autorii “admit că dacă: lipsesce . 
-din stînjeni și vîndătorul' a dis că nu gărantâză întinderea, 
efectul: ar fi că” vindetorul: nu ari: "putea | & amenințat ; la o 
diminuare de preț.“ i : re 

| Nu: credem *că- putem merge pâniu acolo: Tot: ce sar 
„ put6 adinite ar fica: să'.riu se. încuviințeze “cumpărătorului 
desființarea contractului” cu daune iinterese:: Ar fi absurd.ca, 
ei: (id că'ți vînd.locul:: meit :de "100 stinjeni: pătraţi pe: câte 
200 ler: stânjenui' pătrat, Şi să “fiu 'la orl-ce: adăpost 'când::nu 
aș preda: aprope nimic: căin loc (Comet de. Santerre, art 1260, 
n: 53 bis -[1).: i IRA a pie 

„-Aubry et: Rau daii-o alta: soluţitinei După dînșii î în 'ca- 
sul când se vind, pe atâta, clausa. că nu se garantâză: întin= 
_derea, însemnâză” că vîndătorul; care 'este în drept să câră 
suplimentul “prețului și - pâte''să fie condamnat la o:diminuare 
de preţ de cât'ar lipsi. Insă dacă ar. trece diferența peste a 
două-decea parte, cumpărătorul mu 1 pote cere: rosilierea con- 

 vraotului (art. 354, tex. şi n:33 it. 
„Pentru noi este aci o: cestiune mai: mult de. fapt, pre- 

cum ar fi o cestiune de fapt şi aceea în care sar dice că 
aproximativ locul este. de 100. stînjeni. Cuvântul aprozimativ' 
pâte însemna câte odată că vîndă&torul răspunde: de întin- 
derea ce se arată în contract: Și altă dată nu: iii: : 

"107. Legrea mai decide încă; “că: dacă prin acelasi con: 
tract şi cu un singur preţ s'a -vindut'dou& locuri şi dacă
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lipsesce ceva de la un loc, iar cel-lalt loc are mai mult, 

atunci se pâte compensa lipsa întinderel unuia din locuri 

cu 'ceea-ce este în plus la cel-alt. Se consideră cu alte cu- 

vinte ca şi cum sar fi vîndut, nu două locuri ci un singur 

loc şi deci, fie că s'a vîndut fie-care din locuri, pe atât uni- 

tatea, de: măsură, fie că s'a. vîndut pe un preţ determinat, 

repulele fixate de art. 1827, 1828 și 1329 se vor aplica după 

ce se va face compensațiunea între ceea-ce lipsesce și Ceea- 

ce. este mai. mult în ambele locuri. 

108. Atât pentru acest cas cât și pentru casul în care 

s'a. vîndut un-loc pe o întindere determinată, însă pe un 

preţ anume, trebue :să luăm 'ca prețuire de întindere, nu 

„propriii dis întinderea materială. a locurilor, ei natura tere- 

nului care:este mai, mult, sai din care lipsesce.; Finele art. | 

1829. (ice:. „Nu are! arept la adaos de preţ pentru excedente, 

Nic). cumpărătorul, la scădere, pentru lipsă. de cât în casul 

când excedentele saii lipsa! preţuesc o.-a-două-qecea parte 

din preţul total al vîndăril“. Ac6sta însemnâza. că dacă în 

_loe să'şi vînd proprietatea. mea, care are 500 de pog6ne pe 

câte 200 lei .pogonul, qic:: ţi vînd proprietatea :mea -com- 

pusă din 100 pog6ne.: pădure, 50 vie, 100; fineţă şi: în fine 

250 pog6ne:arătură“;;. nu: trebue. să căutăm dacă în . realitate 
sunt 500 de pog6ne, ci trebue să :vedem din ce anume lip- 

sesce.: Un pogon-. de pădure -valorâză: mai mult. de cât un 
pogon de arătură, saii un pogon de loe sterp; un pogon de . 
vie prețuesce mai mult de. cât cele-l! alte. pogone; și aşa mai 
încolo. . a 

Dea dar şi 1 în casul art 1999; când. s'a , vîndut, un. sin- 
gur -loc:şi:în: casul prevădut:de art..1333, când s'aii vîndut 
dou. locuri. deosebite, trebue să căutăm nu atât: întinderea 

totală, cât: natura locului care . lipsesce -s'ai care este mai 

mult, ca să ajungem fie la compensaţiune, fie la decisiunea - 
__ dacă trebue. sati. nu să se: „reducă prețul cu a două:lecea 
“parte. 

109.. Este: de obăervat în art. 1338 că, pentru ca să 
putem opera compensaţiunea de care este vorba, trebue să 

"fie întrunite următârele condițiuni: să - se vîndă dou sait 
mai multe fonduri printrun singur contract şi cu un singur 
preț. Dacă ţi-am vîndut în aceeași i însă cu contracte de-
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osebite, sai dacă am dis în același contract: „ți vînd locul | 

A pe preţ de 20.000 lei și- locul. B pe preţul de 15.000 lei“ 

nu este un singur preţ şi deci compensațiunea nu se pâte 
opera. | 

110. Este de notat 6răși că nu avem .să ne ocupăm de 
casul când s'a spus că din locul aflat în strada cutare, sai 

din moşia cutare se vinde atâția stânjeni sait atâtea pogâne, 
pentru-că în asemenea cas vîndătorul este dator să dea și 

numărul stânjenilor arătaţi pentru loa şi acela-al pogânelor 
pentru moşia, ce s'a vîndut, fie că sa vîndut pe un n preţ total, 
fie pe atâta pogonul sait stânjenul. 

"111. Nu avem să deosebim dacă sa vîndut un imobil | 

determinat cu arătare. de întindere, Saul numai 0 întindere, 

Gre-care de.pămînt. - Dă 
“419. De altă Darte. crăși să nu contandăm,. cum se face 

adesea, speciile prevădute de. legiuitor:aci-cu ceea-ce se în- 
tîmplă adesea și'anume: se .vinde:o moșie așa cum se:po- 
sedă, peste un: timp! dre- -care'un vecin: 'revendică.: o: parte 
din moşia. vîndută 'și: reușesce. Atunci : nu: :mai 'sunitem în 
ceasurile prevădute aci; ci aplicăm :regulele generali pe cari 
le vom vede la garanţia ce este 'dator vîndătorul.: Ina iia 

113. In practică se pot.presinta' diferite specii. Părţile 
— dice legea — pot să modifice aceste soluțiuni date de. Je- 
giuitor. Ă 

114. Se admite că cumpărătorul . datoresce dobândi din 

“momentul vînqării la, suplimentul de, preț, pentru- -că el pro- 

 ftă de ceeace se dă mai mult. 
115. Tot ast-fel, daca se cere rezilierea vîndării de către 

| cumpărător, vîndătorul este dator. să restitue ctimpărătorului | 

nu numai preţul dar: şi “cheltuelile : contraetului,. adică. chel- 

tu6li de timbru, taxă de înregistrâre, etc. 
116. Acţiunea, fie pentru complectare de preţ, fie pen- 

tru micșorare, fie pentru reziliere, se 'stinge întrun curs de 
un'an:de zile. Legiuitorul asupra acestui punct 'nu a; voit 
să lase a. dura: starea! acâsta, "cumpărătorul îndată 'ce - 

cumpărat trebue să se ducă la faţa, locului ŞI: săi constate 
întinderea. Dai ae 

117. In fine autorii toți I aplică aceste reguli Be că este 

vîndâre de: bună-voe, fie că ieste vîndare silită.
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ati na ego e SEOPIONBAIIE Ia 

“Despre răspunderea vigetorolul - 

“ari, 1336. Wiadătorul răspundea către cumpărător : 

1, De' liniştită? posesiuns:a lucrului, şi , 
2: De. viţiile: aceluiaşi era e 

„18 Redăctorul nostru evită, de a se servi de cuvântul 
garanţie, de.care se :servă codul Napoleon,. lucrul însă în rea- 
litate este același. S'a temut legiuitorul: nostru: de a între- 

„buinţă, acest: cuvânt pentru-că comentatorii codului Napoleon 
criticâii: expresiunea.de. garanţie pentru asul în care .ar. fi 
"vorba de viciile lucrului vîndut. Se dice că garanţia nu pote 
să :aibă:loc de: cât atunci când este, evicţiune, iar.nu şi când 
ar exista. vicii. ascunse ale lucrului ; de. aceea redactorul TU. 
mân.se:.exprimă . ast-fel ::vîndătorul . răspunde. de liniștita, 
posesiune. a: lucrului :și- de viciile lucrului. vîndut. 

sii? «e119.: Pentru. fie-care din aceste două răspunderi se con- 
„sacră câte .un paragraf..deosebit,:. Ş .1.; Respunderea de evicțiune 
(Art. 1337— TISD3 Și $. 2; Dăopunderoa de. viciile lueruluă vindut 
(Arte 1852-1860). + E ia eg 

  

; aci iai pi ri „i a 

- R&spunderea de evicţiune 
. 

“An, 1337; Vindătorul” este de drept obligât, după natura contractului 
de: > 'vinidat; a: ră5punde : către cumpărător de evicțiunea totală sai parţială 
a lucrului vîndut, săi. de. sareinele la cari s'ar pretinde supus acel. obiect 

„Şi cari n'ar fi fost declarate la facerea contractului, nai 

Tai r 

"120, Cun6scem deosebirea ; însemnată ce o există între vîn- 
darea din practica romană și vîndarea din dreptul modern. Scim 
că în dreptul : roman vînqăiorul nu. era, ţinut. să. transmită 
proprietatea lucrului vîndut către cumpărător ; el nu garanta 
pe cumpărător de cât de ceea-ce se numea vaecua;: ; DOSSessi0, 
adică, că nu are să. fie. nici odată supărat cumpărătorul în 
folosința sati deținerea lucrului pe care l-a cumpărat. Putea
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câte odată vîndarea. să fie însoţită de o transmitere de pro- 
__prietate, fie prin 'tradiţiune, fie prin mancipaţiune, dar vîn- - 

&torul ca atare nu era ţinut. să transmită acâstă proprie. 
tate. Deci cumpărătorul în dreptul roman, nu ar fi avut 
nică odată dreptul să câră rezilierea vîndării, sub. cuvânt 
că lucrul vîndut nu.era proprietatea vîndătorului, sait sub 
cuvânt că vîndătorul nu este în stare să transmită proprie- 
tatea lucrului vîndut.. 

Altul este sistemul modern. La, noi  vîndătorul prin 
chiar contractul de vîndare transmite proprietatea lucrului 
vîndut către cumpărător şi deci dacă nu este transmisă acâstă 

proprietate, ori cât în. fapt s'ar put6. bucura. cumpărătorul de 
-duerul vîndut, totuși el. este în drept să câră. desființarea 

vîndării, pentru-că vîndătorul nu a putut transmite proprie- 
tatea, lucrului vîndut. De aceea art. 1336. conţine ceva nec: 

xact, când spune că garanția vîndătorului. în: cas de evie; 

ţiune ar fi numai pentru liniștita posesiune: :Mai. corect este 
art. 1337, după care vîndătorul este dator a răspunde către. 

“cumpărător: de. ovioțiunea. totală "sati : parțială, 'a Igrulul. 
vîndut.: DRE i 

„191. Ce este ovioțiunea.. de: care “răspunde. vindătorul $ 

Errieţiunea nu este alt-ceva de cât; aețiunea;— se: întrebuin- 
ț&ză. cuvîntul acțiune în înţeles larg, cuprindând. si apararea 
pe :eare 0 exereită o persână străină .aşupra lucrului vîndut 

Şi: prin care: reclamă fie întrega proprietate. a. acestui lucru, 

fie. numai.o parte din el, fie chiar că invocă. în favârea sa 

existența unui. drept real asupra. lucrului vîndut. Vom :ave 

dar: evicţiine în casul în care. o terță „pers6nă., ar. pretinde - 

că este. proprietar pe întreg imobilul. Cât pentru imobile 

evicţiunea are loe mai rar, pentru-că avem regula că mobi- 
lele .se preseriu prin însăşi faptul. posesiunei,;- -fără curgere 
„de . timp. Cumpă&rătorul va. fi asigurat. prin prescripțiunea 

instantanee.-a proprietăţii: lucrului vindut. Cu tâte acestea 
se. pote întîmpla să fie evicţiune şi . pentru mobile, mai ;cu 

semă în ceasurile în: care cumperătoral n'a iost pus în pose- 

siunea lucrului... , 

„Există evicțiune, fie că se - revendică întreg “Juerul, fe 

că se revendică o parte. dintr” însul şi : deci. vom av evie- 

țiune totală sait parţială. ta i. 

65155 . - | 15
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Mai există evicţiune și în casul în care cine-va, terță 

pers6nă ar pretinde că are un drept real asupra lucrului. 
vîndut, cum este ! un , drept de usufruct, de uz, sati de ser- 
vitute. 

-192. De și unii comentatori aii contestat lucrul, însă 

există evieţiune şi în casul în care o persână sar fi găsit 
având un drept de privilegii sai un drept de ipotecă asu- 
pra lucrului vîndut și pentru care cumpărătorul s'a vădut 
sait urmărit: şi expropiat, sati nevoit să delase imobilul, sati 
să'l purgeze. 

In cât privesce ipoteca, s'a contestat că există evicţiune 
de care ar răspunde vîndătorul, pentru-că legea în art. 1337 
la fine dice: saii de sarcinele la cari -s'ar pretinde supus 

acest obiect și cari n'ar fi fost declarate la facerea contrac- 
tului. Noi credem că putem vedâo evieţiune în, exeroițiul 
dreptului creditorului urmăritor. Cumpărătorul' şi în acâstă 

împrejurare -este în drept a cere desființarea - vîndării cu 
- daune interese. 

198. Ca să. potă fi ovicţiune trebue ca “tarburarea să 
consiste în exercițiul unui drept, Vîndătorul, din mioment . 
ce a făcut predarea, nu mai este ţinut la evicţiune :dacă ar 
fi o'turburare de fapt. Aşa să presupunem că un individ 
Gre-care se aș6ză pe locul săi în casa, vîndută şi nu voesce 
s'o lase cu nici un preţ, fără să invâce : în: favorea : sa nică 
un drept de proprietate. Acâsta este o turburare de fapt, 
față cu turburarea; de drept care ar fi când acesta sar pre- 

| tinde că este proprietar pe casa, sait locul vîndut. Vîndătorul 
nu este ținut să răspundă către cumpărător de o asemenea 
turburare de fapt. : ” 

S'a invocat pentru acâsta, :cu multă dreptate, prin ana- 
logie art. 1426 “din titlul despre locaţiune, unde se “arată 
răspunderea proprietarului, care: arendâză sati închiriază un 
imobil și unde se spune că proprietarul răspunde numai de 
turburarea, ce ar face o altă pers6nă fundată pe un drept, 
iar nu de o turburare de fapt. Necontestat, dacă ţi-am vîndut. . 
un imobil, m'am obligat să-ți transmit proprivtatea lui şi 
proprietatea o transmit prin efectul vînqării, iar nu m'am 
obligat să-ți păzesc imobilul pentru tot-d'a-una... 

124. Pentru ca să existe ovicţiune se mai cere ca causa,
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care dă draptul ce pretinde terța persână, să fie preexis- 
tentă. contractului de vîndare. Dacă ar fi o causă care ar . 
veni în urmă, atunci vîndătorul nu nai este ţinut către cum- 

părător de evicţiune. 
195. Acâ6stă causă pote să fie considerată că preexistă 

chiar dacă înainte de vîndare dreptul acelui care revendică 
lucrul ar fi întru cât-va, nesigur, îndoios. Facem alusiune la, 

" ceea-ce cur6scem, când cine-va ar av6 un drept de proprie- 

tate sati un drept real asupra lucrului vîndut supus unei 

condițiuni suspensive, când vîndarea a avut loc pendente . 

conditione şi după vîndare se“ îndeplinesce condiţiunea. In 

asemenea cas, celui ce revendică, fie întreg: imobilul, fie 

parte din el, fie că exercită un drept „real, acest drept este 

fundat pe o -causă preexistenta contractului de vindare, pen-" 

tvu-că efectul retroactiv al îndeplinire condițiunei suspen- 

sive ne conduce la acâstă soluțiune. | Si 
"126. Causa este preexistentă şi atunci când cel ce re- 

vendică, de și nu-și are dreptul săi constituit de cât după 

vindare, însă. acest drept "| are dobândit de. la o .pers6nă 

care av în adevăr dreptul săii stabilit mai înainte de a se fi 

făcut vînqarea. Așa, cel ce a moștenit: pe adevăratul pro- 

prietar al lucrului vîndut, de şi moştenirea nu se deschide 

de cât după ce s'a făcut contractul de vîndare, moștenitorul 

pâte să evingă. imobilul vîndut, pentru-că de și în realitate 

el nu a devenit proprietar pe acest lucru de cât după ce 

s'a făcut contractul de vîndare, însă i s'a transmis un drept 

ce exista atunci când s'a făcut contractul de vîndare, de acela, 

care av6 atunci acest drept. = “ 

127. Dificultatea se ridică pentru casul. când se exer- 

cită un drept asupra imobilului prescris, dar a cărui . pre- 

scripţiune a început înainte și nu s'a îndeplinit de cât după 

ce s'a făcut contractul de vîndare. Cine-va dobândise mai 

înainte de vîndare a non domino imobilul vîndut printr'un 

act translativ de proprietate și fiind de bună credință el a 

posedat acest imobil în timp de 7, 8 saii 9 ani, în care:in- 

țerval adevăratul proprietar a vindut imobilul altei pers6ne 

și cumpărătorul nu a luat în posesiune imobilul ca să între- 

rupă prescripţiunea, aşa în cât a trecut şi al decilea an și 

preseripțiunea s'a împlinit, însă după vîndare. Intrebarea
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este: în asemenea cas, evingând şi invocând prescripţiunea 
- în favârea sa cel ce a posedat dece ani, pâte cumpărătorul 

să cheme la r&spundere pe. vîndător; ca unul ce trebue el] 
să răspundă de acâstă evicţiune? In principii nu.. Dreptul 
aceluia care se pretinde proprietar nu s'a stabilit, Sai mai 
bine nu sa format de cât după vîndare.și vindătorul nu 
răspunde de evenimentele; saii faptele întâmplate, în urma 
acestui contract. ” 

La acâsta însă, jurisprndenţa francesă în de acord cu 
mai toți autorii fac'o excepţiune, pe care Laurent. OSXIV, 

“n. 222) nu'0 primesce sub cuvânt — dice el — că legea nu 
o face şi că- ori cât de. echitabilă ar fi: ea, nu este permis 
judecătorului. sai comentatorului s'o:creeze.. Dacă intervalul 
de la facerea contractului de vîndare. până la momentul în 
“care 'se împlinesce. preseripţiunea.. este atât: de mic, atât de 
„Scurt, în cât în fapt cumpărătorul aprâpe nu.a putut. să 
întrerupă. acâată preseripţiune, vîndătorul va. răspunde de 
viețiune; In realitatea lucrurilor nu se pâte dice că de exem- 
pliu în 7,:8-dile de când s'a făcut vîndarea. în cari. cumpă- 
rătorul iu a' avut, „timp 'să. întrerupă prescripţiunea, pote 
nică n'a avut cunoseința că cel de-al treilea „posedă imobilul 
de:10 ani:şi când .vîndătorul a lăsat:să trâcă aprâpe 10 ani 
sau aprope. 19, ori 29 ani, după cum va fi prescripţiunea de 

„+10, 20 saii 30 de ani,.fără s'o. întrerupă și a vîndut lucrul, 
atunci mai de vină este el vîndătorul de cât cumpărătorul, care 
a“avut un scurt termen şi deci este r&spundător. de. evicţiune, 

128. lpiceam mai sus că pentru: ca să pstă fi evicţiune 
trebue să fie exerciţiul unui drept şi că vîndătorul nu r&s- 
-punde de ..turburările de fapt. Acei se ridică. :în.. practică o 
-dificultate nu atât pentru :a se. da, soluțiune la diferitele spe- 
“cil cari'se pot presinta; ci asupra formulării „acestei soluți- 
uni și ânume dacă-vîndătorul răspunde de ceea-ce se numesc 
Și adi după dum să numia în dreptul vechiu frances, du fuit du 
prince, înțelesându-ss: prin: deriumirea,. acesta tâte. acele acte 

„-Cârl fac să se schimbe întru cât-va proprietatea, în virtutea 
:Vre-unei disposițiuni legale ? Se -într&bă deci autorii, dacă 
-vind&torul ar . răspunde de asemenea acte legislative; cari 
aii-de efect de a: modifica situațiunea respectivă a proprie- 

„tăţei. Așa, să. ne; referim la ceeace ;:Șe numesc servituţile
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militare. Legea în interesul apărării în unele zone, unde se 
găsesc fortificaţiuni, dă drept statului că la o distanță 6re- 

care, în cas de r&sboiit şi în interesul apărării să dărîme 

tâte construcțiunile făcute pe zona pe care se exercită ser- 
vitutea militară. Ți-am vîndut o clădire situată tocmai în 

zoua unei asemenea servituți și vine un r&sboiii, care dă- 

rîmă clădirea, lucru care, de şi se întîmplă f6rte rar, dar 

se pâte întîmpla.. Ne găsim în faţa unui fapt al prinţului şi . 

atunci se întrâbă dacă vîndătorul răspunde de acâstă dări- 
mare? După cum am văut în titlul Despre contracte sai con- 
venţiuni (n. 359), în principiii 'vîndătorul nu răspunde nici 

odată de faptul prinţului, chiar dacă acest fapt se fondâză 

pe un drept preexistent contractului de .vîndare, fiind-că se 

presupune în. generalitatea ceasurilor că cumpărătorul scia 

la ce se expune cumpărând lucrul acesta. 
Se admite însă excepțiuni la acâstă regulă. Se dice că 

atunci când ar fi întru cât-va un fapt propriii al vîndăto- 

rului amestecat cu faptul prinţului, vîndătorul răspunde de 

evicțiune. Aşa să presupunem că eii am făcut o reparaţiune 

fundamentală unei case supusă retragerii şi am declarat că- 

tre primărie că dacă mă lasă să fac reparaţiunea acesta, mt 

oblig ca în 15 saii 20 de ani să dărîm construcţiunea. Vînd 

în urmă aceste case, fără ca cumpărătorul să cuni6scă obli- 

gaţiunea ce am luat către primărie. Primăria vine în termen 

şi dărîmă casa. In acest cas eii vîndătorul . răspund de fap- 

tul primăriei, pentru-că am contribuit Gre-cum la dărimare 

prin îndatorirea ce am luat către primărie. 

199. Se mai dice încă, că de câte ori faptul prinţului 

ar fi ca să repare o nedreptate ce s'a comis, de atâtea ori . 

acest fapt face pe vindător responsabil. . 
Mai în toți autorii se citeză următorul cas: 

In timpul lui Napoleon cel mare s'a dat de către dîn- 

sul mai multe tronuri familiei sale, aşa Jerome Bonaparte 

a avut tronul Vestfaliei. Intrând în Vestfalia el a luat un 

domenit ce aparţinea unui particular, contele Fiirstenstein şi 

Va făcut dar unor favoriţi ai săi şi acel care a dobândit da- 

rul a vîndut domeniul baronului de Buchepom. A: cădut 

Napoleon, a venit restauraţia şi atunci electorul Hessa-Cas- 

sel a desființat confiscarea facuti de regele Vestfaliei și a
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redat - imobilul confiscat vechiului și adevăratului. pro- 
prietar. a | 

Intr'un asemenea cas avem eminamente un cas al prin- 
țului, însă s'a dis că acel care a dobândit prin. dar acest 
imobil şi care la vîndut răspunde de faptul electorului, care 
a desființat în urmă acest dar, pentru-că electorul în reali- 
tate nu a făcut de cât să repare o nedreptate, o confiscare 
nejustă ce se făcuse asupra acestui imobil. Acesta este unul 
din casurile citate ca exemplu, unde ar put să răspundă 

vînqătorul de ceea ce. se numesce le fait du prince, tindând 
la reparaţiunea unei nedreptăţi. II 

130. De ori-ce natură ar fi vîndarea, vindătorul r&s- 
punde de evicţiune. ” 

Sa discutat cestiunea dacă debitorul urmărit de cre- 
ditori și punându-se un imobil al săi în vîndare prin lici- 
taţiune, răspunde de evicțiunea ce a exercitat un adevărat 
proprietar asupra lucrului vîndut. Noul cod de procedură 
art. 508 admite revendicarea în termen de cinci ani a imo- 
bilului expropriat. Ai voit unii autori să dică: în realitate 
expropriatul debitor nu răspunde de evicțiune pentru-că nu 
dinsul vinde, ci creditorii cari i-ati urmărit și deci nefiind 
el vîndătorul nu răspunde de evieţiune. . o 

Ast-fel pus argumentul este greii de întîmpinat fiind-că 
este adevărat că nu vinde expropriatul, dar se vinde o avere 
a sa, creditorii nu fac de cât să urmărâscă averea proprie 
a debitorului lor și să se plătescă dintr'însa. Urmăritul se 
vede liberat de o datoriea sa cu banii adjudecatarului, prin 
urmare el este care profită. Deci nu se pote dice că debi- 
torul nu răspunde, el răspunde de evicţiune și negreșit că 
vom. aplica şi pentru dînsul tâte regulile pe cari le vom 
ved6 când vom vorbi de răspunderea vîndătorului. | 

131... Dar se mai într6bă autorii: ce se întîmplă când 
adjudecatarul este evins și când voind să exercite contra 
expropriatului acțiunea sa, găsesce pe acesta cu totul insol- 
vabil, pOte adjudecatarul. să se adreseze la creditorii urmă- 
ritori plătiți și dacă se pâte adresa la dânșii, ce pâte acest 
adjudecatar să câră de la creditorii plătiţi cu prețul pe care 
la dat el pentru imobilul vîndut? S'a dis şi aci că fie-care 
din acești creditori nu mai este ținut să plătescă nimic, de
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Ore-ce fie-care pote să dică că a primit ceea-ce i se datora. 

Sistemul acesta nu s'a menţinut mult şi s'a admis că adju- 
decatarul carea plătit pe nedrept, pote cere ceea-ce a plătit. 

Singura dificultate, care sar ridica faţă cu creditorii, 
ar fi dacă aceşti creditori. cară aii pus în vîndare imobilul 
ce se revendică, ar fi ţinuţi ca și vîndătorul, adică ari 
ținuți să răspundă nu numai de ceea ce aii primit, dar şi 

de daune interese; sai nn sunt ţinuţi de eviețiune propriii | 
dis? Sistemul, care astă-di este admis, consistă în a dice că 

acești creditori, cari aii primit sume de bani de lu adjude- 

catar, ca preţ al lucrului vîndut de care adjudecatarul este 
evins, sunt consideraţi că ai primit un lucru fără causă, 
că cumpărătorul adjudeeatar a plătit ceea-ce nu datora și 

deci creditorii sunt ţinuţi să restitue ceea-ce ati primit pe 
nedrept; cu alte cuvinte se dă adjudecatarului o conditio în 
debiti contra acestor creditori plătiţi. Cât pentru cele-l'alte 
daune interese creditorii nu sunt ţinuţi, afară -numai dacă 
s'ar constata din partea lor vre-o fraudă, când comiţând un 
delict sait quusi-delict, fie-care din ei este ţinut să plătescă 
aceste pagube pentru casul resoluțiunii vîndării. (Demo- 
lombe, XAĂXI, n. 310 nu admite repetiţiunea. — Contra Lauu- 

rent, SSIV, n. 226). 
182. Vîndătorul răspunde de ovicţiune către cumpărător 

dar răspunde adesea şi către alte. persone cu cari el na 

intrat în relațiuni. Dacă cumpărătorul la rîndul lui vinde 
imobilul pe care l'a cumpărat, prin acâsta. chiar, fiind-că 
cel ce vinde un lucru este dator să predea lucrul vîndut 

- cu tâte accesoriile lui, a cedat noului cumpărător dreptul 
ce are dinsul către vîndător în cas de evicțiune a lucrului 
vîndut. Deci dar vîndătorul va fi ţinut nu numai către cum- 
p&rătorul cu care a tratat, dar către ori-care altă persână, 

care se găsesce că are un drept asupra imobilului vîndut, 
dobândit de la acest cumpărător, ori-care ar fi acest drept, 
proprietate, usufruct, ipotecă, ete. - 

133. O dificultate se ridică pentru : casul în care cum- 
părătorul a transmis proprietatea lucrului cumpărat, nu prin 
acte cu titlu oneros, ci prin act gratuit. Scim că la noi do- 
natorul, într'o donaţiune simplă, nu răspunde de evicţiune 

către donatar (art. $28). S'ar put6 argumenta ast-fel: când
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cumpărătorul. dăruesce, el nu eţinut către donatar de. evic- 

țiune, deci dar pentru-că donatarul când ar fi evins nu este 
în. drept să câră nimic de la donator, donatarul nu mai are 
dreptul să se adreseze către “vîndătorul donatorului său, pen- 
tru ca să'l facă r&spundător de evicţiune. 

Cu drept cuvînt acest sistem nu a prevalat. El se fun- 
deză pe o sofismă. Nu este vorba să determinăm raportu- 

_rile.ce există între donator și donatar, ci cestiuhea este a 

se sci: când se dăruesce de către cine-va un imobil nu trans- 
mite donatorul tot ce se raportă la imobilul dăruit? Nu r&s- 
punde donatorul de evicţiune; Gar nu trebue el să dea lu- 
crul? Când s'a dăruit de cumpărător imobilul vîndut, prin 
acâsta n'a, cedat el, cu titlul gratuit în adevăr, tâte dreptu- 
rile pe cari el le avea din contractul de vîndare şi prin 

„urmare și dreptul ce avea dea chema la răspundere pe 

vîndător în casul când ar fi evins? Alt-fel în realitatea lu- 
crurilor s'ar ajunge la resultatul că: vîndătorul nu ar mai 
răspunde de evicţiune, donatorul ar fi depărtat de la cere- 

rea de răspundere pentru evicțiune sub cuvânt că el nu 
are acțiune, iar cumpărătorul donatar ar fi depărtat pen- 
tru-că nu mai are interes (V. Gouillouard, n. 230). 

134. Dacă vîndătorul mâre şi lasă moștenitori, este ne- 
contestat că acești moștenitori răspund de evicţiune în toc- 
mai cum răspund și autorii lor, 

135. Vîndătorul răspunde de evicţiune. chiar în casul 
în care dinsul moștenesce pe acel care ave dreptul de evic-. 
țiune.. Aci aplicăm pur şi simplu regula: qaem de evictione 
tenet uelio, cundem repellet exceptio. Să presupunem că imobilul 

„vîndut, aparţine lui Primus, Secundus este vîndătorul, Pri- 
mus more șil moștenește Secundus, aşa că Secundus este 
în acelaş timp moștenitorul adevăratului proprietar al lu- . 
cerului: vîndut și vîndătorul acestui lucru. El nu se pote des- 
brăca, de calitatea de vîndător ca să exercite dreptul ce la 
dobândit de la Primus, pentru- -că va fi ţinut de evicţiune și 
când va dice: „imobilul este al lui Primus şi cil sunt MOȘ- 
tenitorul lui“, cumpărătorul "i pâte răspunde: „da, de cât 

tu ești ținut să mă despăgubesci ca vîndător și deci nu mai 
poţi revendicat. | | 

Același lucru dacă s'ar întîmpla din contră ca vîndă-



DESPRE VÎNZĂRI 233 

“torul să fi murit și să/l fi moştenit cel ce: evinge. Acesta 
nu mai pote intenta acţiunea în revendicare, .pentru-că cum- 

p&rătorul "Y-ar dice: eşti moștenitor al vîindătorului Secun- 
dus şi ai moștenit obligațiunea de garanţie, deci dacă pe 
de o parte tu Primus ai dreptul să revendică ca proprietar, 

de altă parte eşti ţinut către mine ca vîndător“. 
136. Cu acestă ocasiune se discută cestiunea de a se 

şti dacă obligațiunea de garanţie este divizibilă sai indivi- 
Zibilă. In volumul II, Despre contructe sai convenții, n. 363, 

am aședat între obligaţiunile indivisibili, obigaţiunea de a 
răspunde de garanţie. 

Obligaţiunea de garanţie este individuală. Se pâte în- 
- tîmpla ca, ae6stă să conţie într'însa prestaţiunea de lucruri 

divisibili și atunci necontestat că acâstă prestaţiune «devine 

divisibilă însă răspunderea de evioţiune este indivisibilă. 

Așa, vîndătorul este ţinut să se abție de la ori-ce fapt pen- 
tru ca să nu turbure pe cumpărător, vîndătorul este dator 

să apere pe cumpărător în acțiunea de revendicare ce ar 

"exercita adevăratul proprietar ; în fine în cas de evicțiune 
vîndătorul este ținut la unele despăgubiri și la restituirea 
preţului. 

Obligaţiunea, de garanţie va A indivisibilă î în cât pri- 
vesce abţinerea vîndătorului de la :ori-ce fapt, care ar tur- 
bura, pe cumpărător, va fi indivisibilă în cât privesee apă- 
rarea ce trebue să facă cumpărătorului, însă când ar fi vorba 

de a se despăgubi cumpărătorul în cas.de evicțiune, atunci 
obligaţiunea este divisibilă fiind cestiune de bani. 

137. Lu ce' consistă -acâstă obligațiune? Obligaţiunea 
de garanţie se reduce la trei lucruri principali : : 

“Î. Vîndătorul este dator să se-abţie de la ori-ce fapt 
de natură a turbura pe cumpărător în exerciţiul dreptului 
săi de proprietar asupra luerolui vîndut. 

Lucrul acesta este necontestat şi forte natural. Dac ţi 

vînd. un imobil sunt dator, înainte de t6te, să te las a exer- 

cita, dreptul t&ii de proprietar asupra lucrului vîndut. Deci 
dar ori-ce fapt al vîndătorului, care direct sai indirect ar 

aduce 6re-care pedică la exerciţiul cumpărătorului ca: pro- 
prietar, lovesce în obligaţiunea pe care o are vindătorul de 

a garanta de evicţiune.
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188. Negreşit că în fapt rar se va întîmpla și nu va 

ave dificultate judecătorul ca să facă pe vîndător a'și res- 
pecta obligaţiunea, când vîndătorul însuși ar veni să tur- 
bure materialicesce, ca să (icem aşa, proprietatea acelui - 

lucru pe care "l-a vîndut cumpărătorului, Dar adesea se 
presintă cestiunea mult mai delicat, mai complect de cât așa 

cum se presupune întrun mod brutal că vîndătorul ar co- 

mite faptul de a opri pe cumpărător a'şi exeroita dreptul: 
Asa se întrebă de exemplu când cine-va vinde un fond de 
comerţ, t6tă clientela acestui fond de comerciii o vinde odată 

cu acest fond și întrebarea ar fi dacă vîndătorul ar putâ 
alături cu fondul vîndut să deschidă un alt fond de comer- 
ciu în care să se vîndă aceleași mărluri, care se vînd în 
primul fond vîndut. : . 

Jurisprudența este constantă în Francia şi acâstă ju- 

risprudenţă este aprobată unanim și de doctrină că nu pote 
vîndătorul “care a vîndut un fond de comerciii să vie în 
urmă și însuși el să facă concurenţă . cumpărătorului 'des- 
chid6nd un alt magasin în care să se vîndă același fel de 
mărfuri cu ale fondului vîndut (v. Guillouard, n. 329, 330. 

Comp. n. 338 relativ la vîndarea unei ediţiuni). 
Laurent este singurul între autori, care pune la îndo- 

ială legalitatea acestui sistem (vol. XXIV, n. 185). Laurent 
se basză pe principiul libertăței comerciului, comerciul în 
societățile moderne este cu totul liber, el este chiar inter- 
național. Fie-care om are dreptul să facă comereiă, nu nu- 
mai în ţara lui, dar şși în ţări streine, deci dar — dice Lau- 
'rent— am vîndut fondul meii de comerciii, prin acâsta însă 
n'am luat obligațiunea ca eii să nu mai fac comerciii şi pe 
câtă vreme nu există o obligaţiune deosebită din parte-mi 
ca să m& abţin de a face acest comereiii, pe atâta'nu mă 

pote nimeni îsbi în libertatea mea de a face comercii. | 
Nu credem că libertatea comereiului are a suferi din 

acestă jurisprudență. Nimeni nu pretinde că comerciul n'ar 
fi liber, singurul lucru care este în joc, e punctul acesta 
Gre-cum moral, dacă cel ce vinde o clientelă; un comercii: 
al săi, un fond „de: comerciii, o carieră. de piatră, ete., pote 

a doua di tot el să deschidă un noii fond, o nouă carieră, 
și să facă concurență cumpărătorului. Acâsta n'ar fi nici
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loial, nici drept şi este bine ca vîndătorul să se abţie de 

la asemenea fapte. De altminteri Laurent face din acesta o 
cestiune de interpretare a convențiunei. 

139. Il. Zi al doilea vind viidătorul este ținut să apere 
“pe cumpărător înaintea judecăţei, în acţiunile cari ar îi să 
se intente din partea acelui ce revendică, fie întreg imobilul 
sati lucrul vîndut, fie o parte din acest lucru, în majorita-: 
tea casurilor, lucrul se presintă ast-fel : cel ce se pretinde 

proprietar intentă o acţiune în revendicare şi în . dreptul. 
modern, ca şi în dreptul roman, acţiunea în revendicare nu 

se pâte intenta de cât în contra acelui care posedă lucrul 
vîndut, cumpărătorul fiind pus în posesiunea lucrului, cel 

ce revendică se va adresa la dînsul şi atunci cumpărătorul 
este în drept să facă înaintea justiției ceea-ce se châmă ce- 

rere în garanţie (e. de Proe.. eiv., art. 112 şi urm.). Cump&: 
rătorul va putâ dice, față de cel care revendică: „nu sciti 

„dacă esci pro prietar pe 'lucrul ce revendici, de cât acest 

lucru mi s'a vîndut mie de Primus, care este” dator după 

regulele generale în materie de vîndare să mi'l garanteze. 

“Inainte de a intra la vorbă cu d-ta, vin şi cer să se cheme 
în garanție vindătorul pentru ca să arate actele prin care . 

ar dovedi că nu ai fi proprietar. Atunci judecata,. conform 
art. 112, proc. civ., va da un termen detentorului pentru ca 

să se pâtă face chemarea în garanţie. 
140. Este prudent ca cumpărătorul să faca o cerere de 

chemare în garanţie pentru ca să cheme pe vînqător al 
apăra. în contra acțiunei în revendicare, faţă de art, 1851, 

care ice: 

Art. 1351. Dacă cumpărătorul s'a judecat până la ultimă instanţă cu 

evingătorui săi, fâră să cheme în causă pe vîndător şi a fost condemnat» 
vîndătorul nu mai răspunde de evicțiune, de va proba că erai mijlâce să 

se câştige judecata. 

Ecă la ce.se expune. cumpărătorul, dacă nu pune în 

instanță pe. vîndător şi se lasă să fie judecat faţă cu cel 

ce a revendicat, Dacă cel ce a revendicat reuşesce în acțiunea 

sa şi în urmă cumpărătorul ch6mă în judecată pe vîndă&tor. 
ca să dea de despăgubiri, vîndătorul pote să justifice că pe 
nedrept revendicantul a câştigat procesul, de 6re-ce el ar fi 
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- presintat acte prin cari să dovedâscă că el ar fi proprietar, 
Sati că a avut o posesiune de 10,20 sai. 30 de ani, ori-ce 
alt mijloc de probă. „Atunci -vîndătorul pote să fie apărat și 
cumpărătorul se găsesce în acâstă posiţiune că, pe deo 
parte, dînsul a perdut proprietatea faţă cu revendicantul; 
iar pe de alta numai are dreptul de a cere despăgubiri de 
la vîndă&tor, pentru- că nu a chemat pe acesta, în garanție la 
timpul cuvenit ea să apere contra pretenţiunilor celui ce 
revendică. 

ari. 1341, Când vîndătorul este răspundător de .evicţiune, cumpără 
torul, dacă este evins are dreptul de a cere de la vîndător : : 

1. Restituţiunea preţului ; 

2. Fructele, dacă este dator a le întâree proprietarului d care Va evins; 

“3. Spesele instanței deschise de dînsul în contra vîndătoruluă şi ce- 

lei deschise de evinpător în contra sa; -- 

4. Daunele-interese și spesele contractului de vîndare. 

Ari. 1342. Dacă, la epoca evicţiunei, lucrul vîndut. se află de o va- 
l6re inferi6ră sai a suferit deterioraţiuni, ori prin negligenţa cumpărătorului, 
ori prin evenimente independenţi de cumpărător, vinqătorul nu se pâte 
apăra de a restitui preţul întreg. - 

Art. 1343; Dar, dacă cumpărătorul a tras fol6se din stricăciunile că 
a făcut Imerului, vîndătorul are dreptul a opri din preţ o o sumă egală cu 
acele foi6se. ' 

Art, 1344. Dacă lucrul vîndut se află la epoca evicţiunei, de o va 

l6re mai mare, din orl-ce causă, vîndătorul este dator să plătescă cumpă- 

rătorului, pe lângă preţul vîndării, escedentele valorii în timpul evicţiuner. 

Art. 1345. Vindătorul este dator să întrcă cumpărătorului, el însuși 

Sai prin. evingător, t6le «pesele necesarii, utill şi de întreținere ale 

aceluia. : - 

Art. 1346. Dacă vindătorul a vîndut cu rea credință fondul altuia, el 

va fi dator să îni6rcă cumpărătorului 16te sposele co va fi făcut, chiar şi 

cele de simplă plăcere. 

Art. 1947. Dacă cumpărătorul este evins numai deo parte a lucrului, 

şi acesta are în privinţa totulul o aşa însemniătațe, în cât cumpărătorul 
p'ar fi cumpărat lucrul fără acea parte, el pote strica vîndarea. : 

„Art. 1348. Dacă în cas de evicţiunea unel părţi a fondului vîndut, nu 
se strică vîndarea, cumpărătorul are dreptul a cere val6rea în momentul 

evicţiunel, a părței de care a fost evins, iar nu o parte proporţională din 

preţ, ori de a crescut Sat. de a scădut imobilele în valdre de la vindere 
încoa. . 

Art, 1349. Dacă imobilul vîndut. se afli însărcinat de servituţi nea- 

parenți, nedeclarate de vîndător şi de o aşa împortanţă, în cât se p6te 

presupune că cumpărătorul n'ar fi cumpărat de le-ar fi cunoscut, el pâte 

cere sai stricarea contractului, sati o indemnitate.
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141. IL. Intrăm acum.în fixarea despăgubirilor la cară 

"este ţinut vîndătorul. Presupunem că cel ce a evins a reușit 
să. dovedâscă, fe. că este proprietar pe întreg sait pe o 
parte din imobil, fie că are Gre-cari drepturi de servitute, 

ori de ipotecă, cumpărătorul este dator înainte. de tâte .să 
restitue vîndătorului: a). preţul lucrului vindut. Aci necontestat 

este aplicarea regulei după care cel ce' primesce ceva fără 
causă, este dator să restitue cetva-ce a primit. Vîndătorul, 

„dacă avea drept la preţ şi dacă cumpărătorul s'a obligat a 

plăti acest preţ, era numai în virtutea causei obligaţiunei 
din:.partea, vinq&torului.de a preda lucrul vîndut și a-l ga- 
ranta de evicţiune; din moment însă ce vîndătorul-nu mai 

pâte.da. lucrul, din momentul în care cumpărătorul este 

evins, obligaţiunea lui nu. mai are causă şi prin-urmare el 
„este în: drept să eâră, înapoi prețul pe care l-a plătit. | 

; 142. Așa. se explică pentru ce,'dacă cum-va: lucrul vîn- 

dut s'a, deteriorat de la epoca -în .care:a avut loc vîndarea 

până în momentul în care-se face evicţiunea,. aceste . dete- 

riorări. nu influențeză întru. nimic asupra. restituţiunei pre: - 

țalui întreg ce trebue 'să facă vînq&torul. Aci nu este ;pro-- 
pri dis :repararea unui prejudiciu :adus cumpărătorului, :ci 
este numai restituirea : unei. sume . primite de, vîndator. fără 

causă, i, i; : 
- Legea” spune că nu se caută cine: a a facut deteriorări, 

fio:că ele aii avut loc din forţă. majoră, fie că ai fost făcute: 
-de însuși cump&rătorul, totuși vîndătorul este dator să res- 

titue prețul. | DE: aa: 
| ; 143. O controversă asupră,. Casului . în. care. , cumpărăto- 

rul, fiind de rea credinţă în acest sens . că . sciind.. cum că 

lucrul nu mai este al lui la acea epocă, deteriorâză lucrul, 
“și se întrâbă dacă cel puţin în asemenea cas.nu 'se.pote 
ține s6mă de „aceste deteriorări ? Este: necontestat că .reven- 

dicantul pâte să:',c6ră despăgubiri. pentru. deteriorările fă- 
cute 'de către cumpărător la o. epocă în care el scia că lu- 
crul nu mai este al lui, dar întrebarea este pe cine. cade 

în cele din urmă r&spunderea, acestor. deteriorări ? Se ad- 
mite. presupunerea că cumpărătorul, cu rea credință -a. cău- 

tat să deterioreze lucrul numai ca să facă pe viădător a 

- “suferi. întru cât-va de aceste deteriorări, pe aplicarea. ptrin-
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cipiului : malitiis non est indulyendum, admite că vîndătorul să 

fie în drept să câră scăderea stricăciunilor făcute asupra lu- 

corului. Dar dacă le-a făcut cumpărătorul fără ideia, de a vă- 

tămă, el este în drept să” câră tot prețul şi r&mâne atunci 

a sci dacă revendicantul ar fi sai nu în drept să reclame 

costul acestor deteriorări de la vindător ca unul ce prin 

faptul: vîndării lui s'aă adus aceste deteriorări. (Guillouară, 

L, n. 852). bas 
144. Ori cum ar fi, legea dice că, dacă cumpărătorul a 

tras vre-un profit din deteriorările, cari ati avut loc, trebue 

să scadă din preţ vînqătorul profitul ce „ra avut 4 cumpără 

torul. 

145. Laurent (Vol. XXIV, n. 237) pune “specia, urmă. 

_târe. S'a vîndut un imobil cu 10.000 lei, cumpărătorul vinde 

şi el imobilul la un altul pe 6.000 lei, vine acţiunea în re- 

vendicare față, en al doilea 'cumpărător: Cumpărătorul al 

douilea are acţiune în garanţie contra vîndătorului lui, care 

este primul cumpărător, dar &răși el trebue să aibă recurs 

- direct contra primului vîndător, de '6re-ce cel ce vinde un 

lucru *1 vinde cu tâte -accesoriile lui şi în aceste accesorii 

se coprinde și dreptul de chemare în' garanţie. Laurent se 

întrâbă când al dovilea cumpţrător nu a dat de cât. 6.000 

lei, este el în drept să „c&ră de la primul vîndător 10.000 

_Jei? Soluţiunea:pe care-o dă: Laurent este că cumpărătorul 

„“col del douilea nu pte. să reclame ca restituire de preţ 

„de “cât, 6.000 lei. 
Rămâne a se regula raportul între primul cumpărător 

și -primul 'vindător. : Cumpărătorul cel .dîntâiu pote el să 

câră:''restul de. 1.000: lei? R&spunsul:'este dificil. Cu t6te 
acestea noi credem că primul vîndător este dator acestui 
întregul preţ de '10.000 lei. În ori-ce. cas, şi ni se pare că . 

punctul acesta este just, cumpărătorul cel de-al duoilea nu 
ar put să reclame de la vîndătorul cel d'întâiă 10.000 lei, 

pentru- că în realitate el nu a cumpărat dreptul de a chema 
în garanţie pe vîndătorul cel dintâi pentru. tot preţul pe 
care'l-a plătit primul cumpărător, ci el are. o acţiune di- 
ron numai până la concurența sumei pe : care dânsul a 
plătit 

„146. b) Să presupunem acum contrariul de ceea-ce am.
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v&qut până aci. In loc ca imobilul să-și fi mieşorat val6rea, 
din -contra el a crescut în valdre de la epoca în care a avut 
loc vîndarea până la epoca evicțiunei şi atunci se întrâbă : 
ce va restitui vînqătorul? Vîndătorul trebue să restitue. va- 
l6rea lucrului în momentul evicţiunei. La prima vedere nu 

se pote justifica ac6sti soluţiune, ea este însă juridică şi 
justă. 

Reştituirea ăe preţ. are 106 pentru-căl el s'a primit de - 
vîndător fără . eausă. Restituirea val6rei lucrului vîndut: se 
fund6ză pe regula generală că cel ce pe nedrept prin faptul 
săi: caus6ză o pagubă cui-va, trebue să repare ac6stă pagubă 

„şi scim că repararea se face şi pentru dumnun emergens şi 
pentru. lucrun, cessuns. Vînqătorul este privat de. val6rea ac- 

tuală a imobilului. | 

“147: Cuvintele din ori-ce. causă din art. 1344 nu figurâză | 
în. textul frances de unde. resultă că redactorul: rumân a re- 

solvat prin acâsta, cestiunea' următâre: se întrebaii autorii 

francesi ce se întîmplă dacă crescerea valdrei lucrului a 

provenit - din o: împrejurare cu':totul neprevădută. de părți 

în momentul în care-s'a făcut .vîndarea ?: Aşa, s'a vindut un 

imobil dintr'un oraş:6re-care și acel oraş s'a transformat în 

capitală. In acâstă împrejurare -val6rea :acestui imobil. pote 

să crâscă de dou&-dăci de ori: mal mult de cât era mai îna-- 

inte şi atunci autorii. francesi die. că nu este drept ca fiind 

O : crescere neprevădută, vîndătorul i: trebuind s5. restitue 
„preţul să dea val6rea ridicată -a acestui .lueru. Redactorul 
rumân tae' ori-ce discuţiune în privinţa acâsta şi decide că 
ori-care ar fi causa, crescerei acestei valori, vînqătorul este 
obligat să restitue nu numai prețul, dar şi” val6rea acestui 

lucru vîndut în momentul. în .care 'are 106. evicțiunea. 
148. e) Legea dice că ori-care ar. li causa” crescerei va- 

«l6rei imobilului sat lucrului vîridut.: De aci resultă că vîn- 
_ Qătorul va fi dator să restitue cumpărătorului: și costul repa- 
rațianilor pe. cari dânsul l-ar fi făcut asupra Jucrului vindut, re- 

parațiuni fie utile, .fie necesare. 
„7149. Legea mal adaogă că - vîndetorul + va, fi dator să 
platescă fie. prin mijlocirea ovingătorului, fie prin el de-a 
dreptul. - 

150. Faţă cu evingătorul se aplică regulele pe cari “le-
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am v&dut, când cine-va construesce cu materialul săă pe 

un pămînt str&in. Dacă cumpărătorul este de bună credință 
trebue să i se restitue saii val6rea plus valutei sati costul 
acestor lucrări. Dacă cumpărătorul este de rea credinţă tre- 
bue să i se plătâscă costul sai să câră a ridica materialul. | 

Deci dar când dice legea :. prin ziuijlocul evingetoriului, însemnâză 

că cumpărătorul a opus revendicantului dreptul săi de des- 
" păgubire pentru reparaţiunile lucrului. și în asemenea cas 

negreșit, că cel ce revendică va fi dator să plătâscă aceste 

construţiuni, Dar sar put întîmpla'.ca 'revendicantul să - 
dică cumpărătorului: „ai fost:de--rea credință: şi deci. ridi- 

caţi materialul“, în asemenea : cas vîndătorul va fi ţinut el 

personal să plătâscă pe cumpărător de costul acestor lueruri. 

151. Se mai pote întîmpla ca cumpărătorul. de. bună 

„credinţă 'să fi făcut construeţiuni şi. costul acestor construe-. 
țiuni să, fi fost mai: mare de cât .plus: valuta căpătată. prin 

aceste construcțiuni: In' asemenea cas -cel--ce revendică nu 
va fi ținut să plătâseă de cât plus valuta.“ 

:"152. Costul reparaţiunilor de întreținere nu este. ținut 
să-l 1 plătâscă. cel. ce. revendică, pentru-că, ele se compensză 

cu. fructele. lucrului, cari: aparţin . cumpărătorului, fiind -de - 

bună credință: Ei:bine:.vîndătorul..este dator să plătâseă 

cumpărătorului. „costul. acestor. reparaţiuni: necesarii,” chiar 
cele mici şi cele. de: întreţinere. Aci începe legea. să fie ne- 
dreptă, pentru-&ă: — cum am dis — repataţiunile mică se com: 

pens6ză cu fructele ce le dobândesce cumpărătorul. din lu- 

crul:pe 'care:'l:are în; poșesiunea.: sa.: Cumpărătorul.. de și 
are fructele:lucrului vîndut, totuși este în:dreptsă câră de 
la: vîndător:nu numai. costul, reparaţiunilor; necesarii,: când 
costul reparaţiunilor ar fi mai; mari, de 'cât plus :valuta, dar 
chiar costul reparaţiunilor de: întreținere, ori cât. de: mici ar 

fi aceste reparațiuni. : -. i: ra aaa 
: 153. In privința reparațiunilor :s Sail. , construețianilot vo: 

lăptori, în principiu vîndătorul nu este ţinut să le plătâscă, 

pentru-că el pâte să dică cumpărătorului: „este nedrept să-ţi 

plătese: ceea-ce ţi-ai permis să facă: din buna, ta, plăcere“. Insă 
dacă vîndătorul .a. fost de .rea; credinţă, - adică. dacă a -sciut 
că vinde lucru străin, va fi dator să plătescă s şi costul aces- 

tor reparaţiuni -voluptorii. RR aie =:



DESPRE VÎNZĂRI 241 

154.. d) Vîndătorul trebue să despigubâscă pe. cumpă- 

Tător de costul fructelor „a ; căror. val6re .este „dator cumpără- 
torul să o restitue evingătorului. | 

145. e) Legea mar dice: — şi acesta mai credem. ca a apli- 
care a regulei de daune interese — că vîndătorul. este dator 

să mai dea; cumpărătorului şi spesele contractului. Scim 'că în 
regulă generală cumpărătorul este acel care plătesce taxele 

de transmitere. .saii de înregistrare, deci. dar. dacă: el este 
evins, este în drept să .câră aceste. cheltueli şi legea. mai 
adaogă că este în drept să. eâră Și tâte: cheltuelile de jude- 

cată pe. cari el ar fi- dator să le plătâseă evingătorului. 

156.. Mai dificil este: regularea: despăgubirilor în. cas de 
evingere parţială. Legea dice: „dacă. are loc o evingere par- 

- țială, cumpărătorul are urmiitorul: drept: Saii să se ducă la 

judecată şi să dovedâscă că porțiunea ce se revendică în 
lucrul: vîndut are o'ast-fel de. importanţă în cât dacă: ar fi 

sciut că-i se vinde. “numai. bucata de pămînt, care 'i-a- rămas, 
el n'ar fi cumpărat şi deci să câră resilierea - contractului, 

când se. aplică tâte- „regulele ; „de, despăgubiri: arătate: până 

acum. după. deosebirile . pe. cari: „le-am xădut; „Sail. pote să 
ceră. reducerea: de preţ. şi în. asemenea, cas să.se. caulo va- 
16rea porțiunei revendicate” în momentul în. car sare. ve: re- 
vendicarea. - : - 2, i 

157. Aceeaşi: soluţiune - și se consideră... ca, 0. Tovendi- 

“care parţială pretenţiuncă . une; servituți... Dacă servitute, 

este de.o ast-fel: „de natură, că „devine: aprâpe intolerabilă 
pentru. cumpărător; el pâte. cere resiliore ea, contractului; dar 

dacă este o servitute pe care o. pote. suferi, atunci lucrul vin: 
dut perde numai din. valâre ŞI elpâte. cero.reducerea preţului, 

158. In: privinţa servituţilor,. legea dice că nu pote cum- 
părătorul să eră . despăgubiri sai. chiar. resilierea vîndării 
de cât atunci când: ar fi. vorba. de. o servitute. ce nu ar fi 
aparentă, şi prin servitute. aparentă se înțelege . accea:care 
se exercită printr'un semn exterior. Se presupune de legiui- 

tor că cumpărătorul n'a putut să.cumpere fâră să vadă lu- 
crul și. când- a cumpărat a -vâdut acâștă servitute și deci 
presumpțiunea, -este că în astă stare a. voit el să cumpere. 
Deci dar, numai pentru servituţile . neaparenţi pote să [ie 
ținut vîndătorul, dacă -nu le-a declarat. 

6S13ş. . E | , 16
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159. In privinţa ipotecilor am: spus de la început că 
“legiuitorul face răspundător pe vîndător de existența lor. 

(art. 18337). Aci s'a observat. că legea este inconsequentă, 
când nu face răspundător pe. vîndător de existenţa servitu-" 

ţilor. aparenţi, cră pe de alta] face r&spundător pentru ser- 
vituţile personali, servituţile neaparenţi şi pentru ipoteci. 
Scim că servituţile neaparenți nu se pot constitui de cât 

prin titlu şi că acest titlu, ca și cel constitutiv de servituți 
personali, nu se pâte opune cumpărătoruiui, de cât dacă el 

este transcris. De altă parte sub legea n6stră ne mai exis- 
tând ipoteci oculte,.o ipotecă nu pâte lua dată de cât prin 
inseripţiune. Dacă. legiuitorul: decide că cumpărătorul nu 

are drept a reclama : contra vîndătorului pentru existența 
unei servituți aparente, fiind-că a fost în posiţiune să o cu- 
n6scă,' pentru ce ar put să reclame când ar fi: vorba de 

cele-lalte servituți saii ipoteci, constituirea tuturor fiind su- 
pusă publicităţii și „dee cumpărătorul. fiind în , posiţiune să 
le „Cun6seii. 

"Probabil. legiuitorul: a crequt că. dacă este: vorba. de: o 
servitute aparentă cumpărătorul a: trebuit să 0 cun6scă uşor 

" fiina-că se presupune că cumpărând un imobil a căutat să] 

viziteze ; când însă este vorba de ipoteci saii alte drepturi 
reali, este: grei să cauţi registrele de 30 ani pe diferite 
nume, când aii putut să fie diferiţi proprietari și când mai 
cu: s6mă la noi nu este nici o regulă, cum să se ia inserip-' 
țiune'; ; când se scrie numele: de botez înaintea celui de: fa- 

milie, când ! vice-versa, şi atunci sa dis: este f6rte grei 
pentru: un simplu cumpărător ordinar să i se impute de ce 
nu: a, căutat. registrele 'ca să se asigure de existenţa vre- 
unei: ipoteci saii servituţi neaparenţi, nu ale de cât să de- 

clare 'în act vîndătorul că există o asemenea ipotecă saii 

sarcină, pentru a nu 'r&spunde de ea. Dacă el nu declară 
rămâne r&spundător de ori-ee ipotecă, precum şi de servi- 
tuţile ce nu ar fi aparenţi, adică acele cari nu sar mani- 
festa printrun semn xterior. a 

160. Toţi 'autorii die că vîndătorul garantâză - existenţa. 
servituţilor active. "i-am 'vîndut casa mea, şi "ţi-am afirmat 
că are o servitute de trecere sait de vedere pe locul vecin 
servitute care este de o importanță forte mare, pentru-că
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o vedere pste să :schimbe. val6rea imobilului. În asemenea 
cas: aplicăm 6răși. regulele pe cari le-am. vădut, că dacă 
afirmă vîndătorul existenţa unei servituţi şi dacă acâstă ser- 
vitute nu există, cumpărătorul pâte să mârgă până să do- 
vedâscă că acestă servitute - era de o ast- tel de importanţă 

în cât fără dînsa nu mai cumpăra. casa. liră dacă impor- 

tanța nu este atât de mare, cel puțin pote cumpărătorul să 
c6ră despăgubiri. 

161. Aci este vorba de existența unei servitaţi propriit 
disă. Dacă ar fi.cestiunea, de ceea-ce improprii legiuitorul | 
numesce .servituţi acele. ce resultă din situațiunea locului 
sau. din disposiţiuni legali, cari nu sunt proprii servituţi ci 
numai ':reguli. de . vecinătate, - vîndătorul nu: răspunde de o 
stare de fapt, care în urmă S'ar dovedi: că este.cu totul alta. 

“Art, 1938. Părţile pot: prin convenţiune, să adaoge, să micşoreze "sati 

să ştergă obligaţinnea de a răspunde de evicţiune. - E 

Art. 1339. In niel. un mod, viadătorul nu se. „pâte sustrage. de la „răs- 

j pundere pentru evicţiunea, care ar resultă dintr un fapt personal ! a săi; 

veri- -ce conr ențiune contrarie este nulă. * ia 

"- Art, 1840. Stipulaţiunea prin care “îndătorul” se descarcă do răspun- 

-derea pentru evicțiune, nu'l.scutesce de a restitui preţul, în cas. de eric- 

țiune.. afară, numal dacă . cumpărătorul a. cunoscut, la facerea vîncţării, „pe- 

Ticolul evicţiunei, sai dacă a „cumpărat po. răspunderea sa proprie, 

162. Am. spus, deja că . răspunderea de. ovioţiune este 
numai. o. ondițiune. naturală „contractului, de vîndare Și că 

dare fără . răspunderea vindătorului, însă. dosta respundere 

se presupune - tot-d'a-una promisă. când. părțile, nu ati dis 
nimic. Erăşi părţile pot prin convențiunea 1 lor să desființeze 
„cu totul răspunderea, şaii să fixeze anume, în. cas, de evic- 

ţiune, la, ce să fie ţinut vîndătorul . către cumpărător. 
„163. Legea dice că chiar dacă s'ar fi prevedut că-vîn- 

dătorul nu ar răspunde de evicţiune, totuşi va fi dator în 

principii vîndă&torul să restitue cumpărătorului preţul... 

Am arătat că restituirea preţului nu este considerată 
„ca daune interese, ci ea este fundată pe împrejurarea că 
fără causă cumpărătorul a numărat prețul. Când s'a dis că 
vîndătorul nu răspunde de evicţiune, se presupune numai
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că cumpărătorul nu are dreptul să câră de la vîndător daune 
interese, iar că părțile nu ai: înţeles că cumpărătorul să nu 

aibă dreptul la restituirea preţului. 
„164. Legea, însă mai adaogă că părţile pot conveni ca 

cumpărătorul să cumpere pe risicul săi Și vîndătorul să nu 
fie ţinut nică chiar să restitue preţul. 

| 165. Vîndătorul nu este ţinut să restitue preţul: în "ca 
sul când cumpărătorul a cunoscut, la facereă, vîndării, pe- 

ricolul evicţiunei; însă pentru acâsta se cere ca vîngătorul 

să fi declarat că nu răspunde de evicțiune. 
166. Aci trebue să ne apărăm în contra, unui sistem 

aprope unanim primit în Franţa, după care cunoscință ce 

o are cumpărătorul de pericolul de 'evieţiune "i ridică drep- 
tul la ' daune-interese, dar "i lasă dreptul la restituirea pre- 

țului, dacă vîndătorul n'a .prevădut nimic pentru casul de 

evicţiune. Cu alte cuvinte autorii francesi sunt; unanimă. să 
dică, că în ori-ce cas cumpărătorul care scie pericolul evic- 
ţiunei, nu este în drept să câră de cât preţul, iar cele- -Lalte 

E daune-interese nu este în drept să le c6ră. 
Nu credem că noi. putem admite acest sistem. în legea, 

francesă există renumitul art. 1599, după care vindarea “lu 
crului strein este nulă și în care se dice că “este în drept 

cumpărătorul să câră 'vestituirea, preţului, şi dacă ela cum- 
p&rat de bună credinţă pote cere și daune-interese. 

“Redactorul nostru nu dice nimie asupra unei asemenea 

vîndără; i s'a, părut prea grav să declare nulă vîndarea lu- 
cerului: străin. Dar redactorul rumân n'a introdus nici partea, 

â doua, a ar. 1599 frances, după care cumpărătorul care 
“scie că cumperă lucru străin nu are dreptul de cât la -res- 

'“tituirea” prețului. Aşa fiind nu puteam de cât să decidem că, 
nu se face nici o distinețiune la noi asupra răspunderei vîn- 
dătorului, dacă - cumpărătorul a avut - sati nu 'cunoscinți de 

“pericolul: evicţiunei şi deci nu putem merge până“acolo în cât 
să dicem că cumpărătorul, care a cunoscut pericolul evie- 
țiunei, nu are dreptul de cât la restituirea preţului ci vom 
aplica regulele aşa cum am vădut că le admite legea. Arti- 
colul 723 noul cod! de procedură, sancționeză acâstă solu- 

țiune..Se esceptă numai casul de viclenie. 
107. Legea mai spune că de o evicţiune nu se: pste
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scăpa în nici un mod vîndătorul, adică, că întrun cas dat, 
răspunderea de evicțiune este de esența contractului şi 
anume că vîndătorul nu se pâte sustrage de a răspunde de 

evicțiunea, ceea ce ar ave de -causă faptul s&ui..Eii, care am 
vîndut mai înainte un imobil lui Primus, dacă vînd același. 
imobil lui Secundus,. chiar. dacă spun că nu: răspund de 

evicțiune, totuşi sunt dator să răspund în caş de evingere 
din partea lui Primus. 

168. La acâstă regulă se propune o atenuare, Am vîn- 

dut cutărei persâne și promit cui-va că dacă primul cum- 

părător nu mă va evinge, "ţi vînd eii imobilul. S'a dis: de 
ce în “acest cas vîndătorul să nu pâtă declara că nu r&s- 
punde de evicţiune? Unii autori dic că pâte vîndătorul pen- 
tru un fapt trecut să-și ia măsuri ca să micşoreze ră&spun- 

derea, sa, sati chiar să nu r&spundă de loc pentru un fapt 
în' viitor. Guillouard (n... 8398, 399) dice : pot,să-mi reserv eii 
dreptul. de .a vinde în viitor, așa pentru vîndarea unui fond 
de comereiii scim că ar fi să răspund de evicţiune când 
vîndătorul face concurență; însă pote prea bine vîndttorul 

să. dica, că-ȘI reservă dreptul ca în viitor să facă acelaşi co- 
merdiii.. . A ea E 

. 

Art, 1330. Cestiunile. de daine interese, ce. ar - resulta din neexecu- 

tarea vînqărei şi cari nu sunt prev ădute aici, se. vor decide după regulele 

generali ale cont enţiunilor. - 

169. De câte oră ar a vorba de “alte daune-interese pe 

cari legiuitorul nu le-a prevădut special în titlul . „Despre 
vîndare“, de atâtea ori ele se regulză după regulele pe 
cari le cunâscem de la obligaţiuni în general, adică se arată * 
de ce anume a fost privat cumpărătorul;:cândi s'a predat 

-luerul şi care anume ar fi fost, câștigul dacă. ucrul i-ar. fi 
fost predat. . , 

Acest: articol ar 'fi trebuit: să figureze întro secţiune 
_unde's'ar trata şi. despre obligaţiunile vînq&torului : şi. des- 
-pre obligațiunile cumpărătorului, însă, după:cum vom. ved€ 
îndată, cumpărătorul nu are :alte : obligaţiuni.; do: cât: de a 

plăti : preţul. și: fiind preţul: în :;sume: de :bani  negreşit că 
dînsul nu .pâte fi-ţinut la; alte 'daune-interese de. cât. la do- 
bânda preţului .pe .care-l. datoresce. EEE Da Ia
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şa 

„ Răspunderea de viciile lucrului vindut” a: 

Art. 1352. Vindătorul este supus la răspundere pentru viciile ascunse 
ale lucrului vîndut, dacă, din causa acelor vicii lucrul nu este bun de între- 
buinţat după destinarea sa, saă întrebuințarea sa e aţât de micşorată, în 
cât se pâte presupune că cumpărătorul nu Par fi cumpărat, saă ntar fi dat 
pe dânsul cega-ce a dat de i-ar fi cunoscut viciile,. 

Art. 1353. Vindătorul nu este răspunqător de'viciile aparenţi şi des- 
pre cari cumpărătorul a putut singur să se convingă, 

Art. 1354. El este răspundător de viciile ascunse, chiar şi când nu 
le-a cunoscut, afară numai dacă, în casul acesta, nu se va fi învoit cu 

cumpărătorul ca să nu răspundă de viei. 

170, Cumpărătorul, când cumpără un lucru, înţelege 
ca să se serve cu el; dacă lucrul, -din causa unor vicii nu-i 
pote servi, este ca și cum nu l-a cumpărat şi de aceea este 
drept ca vîndătorul să răspundă de ceea-ce se nnmesce vi- : 
ciile lucrului vîndut. 

“Aplicarea acestei răspunderi se face mai adesea pentru 
lucrurile imobilă, însă nu e maă puţin adevărat că Și O vîn- 
dare de mobile pâte să dea loc la răspundere pentru vi- : 
ciile lucrului. Așa, o fabrică în care partea principală, ma- 

” şinăria are Gre-cari viciuri cari o fac să nu pâtă funcţiona, 
se înţelege că întrun asemenea cas vîndătorul răspunde de 
aceste vicii. Tot ast-fel când este vorba de 0 causă sati de 
unele construoţiuni, cari în urmă se văd că amenință să £ se 
dărîme.- 

"171. Vîndătorul nu “răspunde: de. cât de vioiile: ascunse, 
pentru- că dacă sunt vicii aparenţi pe cari. cumptrătorul le 
cunoscea, -saii pe cari el a putut avă mijlocul de ale cu-. 

„n6sce, vîndătorul nu mai răspunde de ele. Fiind vorba .de 
vicii ce se v&d, saii pe: cari “cumpărătorul le : cunoscea, se 
presupune că părţile ai convenit; ca- să se cumpere lucrul 
în starea în: care se găsesce.! 

172. In al douilea rînd Vînqătorul nu răspunde de cât; 
de viciile cari sunt.de natură să facă lucrul improprii spre 
întrebuințarea pentru care l-a luat cumpărătorul; sai să-i 
diminueze fârte mult valGrea.. Viciile necunoscute, de pu-
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țină importanţă, nu pot să dea loc nici la resilierea con- 
tractului, nică la diminuare de preț. 

173. Legea nu caută dacă a putut saii nu să aibă vîn- 
Q&torul cunoscinţă, despre existența viciilor ascunse. El r&s-: 
punde de aceste vicii, chiar dacă nu le-ar fi cunoscut, pen- 
tru-că acâstă respundere se fundâză pe regula penerală în 
materie de contracte sinalagmatice, că cumpărătorul nu pote 

să fie ţinut a plăti preţul de câtiîntru atât întru cât causa -obli- 
gaţiunei sale, adică predarea lucrului există. Dacă lucrul este 

viciat în acest grad că nu mai p6te să dea cumptrătorului 
fol6sele pe care el a putut să conteze, pentru ca să se pâtă 
bucura de lucru, se înţelege că se consideră ca cum ar fi 
dat un preţ fără causă. Mai este și o altă consideraţie. Vîn- 
dătorul, dacă nu cunoscea, viciile, i se pâte imputa faptul 
de ce a vîndut fără să se încredinţeze despre lucrul pe 
care-l vinde. 

-Că vindătorul pote să nu cunbscă viciile lucrului, se 
întîmplă adesea, așa să presupunem că cine-va cumpără un 

animal, un cal de la o altă pers6nă şi mai înainte de a fi 

avut timp să se încredinţeze despre acest cal, l-a vîndut al- 

tuia. Art. 1952 face alusiune la cele dout acţiuni pe cari le 

are cumpărătorul contra vîndâtorului și asupra cărora vom 

reveni îndată când vom. stabili la co anume este ţinut să 
r&spundă vîndătorul. - 

„Art. 1335. In casurile art. 1852 si 1854, "cumpărătorul pic, sait a în- 

târce lucrul şi a'şi reprimi preţul, sati u opri lucrul şi a cere ) Înapoerea 

unei părți din preţ arbitrată prin experţi. 

"Art. 1356. Dacă vîndâtorul cunoscea! viciile lucrului, el este dator, 

pe lângă restituțiunea preţului do tâte daunele-interese către cumpărător 

Art. 1337. Dacă vîndătorul nu cunâsce viciile lurului, el nu pâte fi 
apucat de cât pentru restituţiunea prețului. şi pentru spesele făcute de 

cumpărător. cu ocasiinea vîndării. 

drt. 1358. Dacă lucrul a perit din causa viciilor sale, vîndătorul e 

dator 'a întrece cumperâtorulul prețul şi a-l desdauna, conform celor dout 

articole precedenţi. * - 

Dar perderea Ineralui prin cas fortuit,. va fi „pe. sema „cumperă- 

torului, , 

aa. “Art, 1955 spune că viciile ascunse. ale lucrului 
vîndut pot să dea loc. Ja două acţiuni cari existaii Și în prae-
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tica romană și anume: sai cumpărătorul, constatând că vi- 

ciile lucrului 7] face cu totul improprii spre întrebuințare, 

pote să intente acţiunea în resoluțiune a : vîndării, ceea-ce 
numeaii Romanii achio redhibitoria, adică acţiune provenită din 
vicii redhibitorii; sai viciul lucrului vîndut nu este de.na- 

tură să-l facă a perde cu totul întrebuinţarea sa ci numai “i 
diminuză val6rea şi atunci se dă acțiunea quanti minoris, 

adică acțiunea de împuţinarea preţului. | 
175.- Legiuitorul se ocupă a arăta de ce anume este da- 

tor si răspundă vindătorul. când există vicii și asupra aces- 

tui punct, face deosebire între casul în care vindătorul Gu- 

noscea viciile și ceasul în care nu le cunoscea. Dacă vîndăto- 

rul nu cunoscea viciile ascunse nu este dator să restitue de 

cât preţul lucrului vîndut; cu alte cuvinte se aplică pur şi 

simplu regulele relative la resoluțiunea. : vindării, vindarea 

„nu există pentru-că vîndătorul nu dă obiectul și nu are 
causă plata făcută de cumpărător, aşa în cât vîndătorul va 

fi dator să restitue cumpărătorului și preţul și cheltuelile 
contractului pe care le-ar fi făcut cumpărătorul. [Este . de 
notat că în privinţa acâsta legiuitorul nu se mai ocupă de 

_a se sei câtă val6re are lucrul în momentul: în care se arată 
viciul de către cumpărător. 

176. Dacă vindătorul a fost de rea , credinţă, adică dacă 

a cunoscut viciile, vine cestiunea daunelor-interese și putem 

pune principiul general că vîndătorul va fi dator către cum- 
p&rător: la daune-interese, "cari consista nu numai la res- 

tituirea preţului, dar la restituirea val6rei lucrului în mo- 
mentul în care sar fi descoperit. viciul, când lucrul ar fi 
crescut și cumpărătorul va putea încă. cere. şi alte despă- 

gubiră. Să presupunem că s'a vîndut un cal atins de o bâlă 
infecţi6să, care pus în contact cu alţi cai ai cumpărătorului, 
a răspândit b6la şi la aceștia. In asemenea 'cas, vîndătorui . 

dacă cunoscea viciile, este dator, să despăgubâscă pe cum-: 
părător de perderea ce a suferit prin: contactul în care ai 

fost puși caii lui cu calul cumpărat. - 

Se mai pâte ca vîndâtorul să fie obligat a plati ș și câş- 
tipul pe care ar îi contat cumpărătorul. Cu alte cuvinte, tot 

ce este. privitor! la daune-interese, vîndătorul răspunde către 

cumpărător” de! ele, când este de, rea credință. Este un
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delict din partea vindătorului și deci e dator să repare pre- 
judiciul -causat. 

177. Lică, de ce se ocupă legea, în art. 1358 : se vinde 

un lucru care are vicii ascunse. Cumpărătorul dovedesce 

înaintea, justiţiei viciul ascuns, care era necunoscut lui și că 
aceste vicii erai de o ast-fel de natură în câtel nar fi 
cumpărat: acel lucru, dacă le-ar fi: cunoscut. Dacă lucrul 
piere prin viciile lui, de exemplu dacă more calul tocmai 

de bâla de care.era atins, negreșit că vîndarea n'a avut loc, 

_pentru-că mai mult se adeveresce pretenţiunea cumpărăto- 

_rului că viciul este de ast-fel “de natură în cât face lucrul 
improprii pentru întrebuinţarea la care este destinat. Dacă 
însă, oră cât. viciile ascunse ar fi de natură:-a face lucrul 
improprii, lucrul piere prin cas fortuit, de exemplul calul, 

care a fost atins de o b6lă, a murit în grajd din causa unui 
incendii, — pe câtă vreme nu.-s'a resiliat contractul de vîn- 
dare, vîndarea există și deci în acest cas se aplică, princi- 

piul res perii creditori. 

“Art. 1359, Acţiunea pentru vicii redhibitorii trebuo să fie intăntată 

de cumpărător în scurt termon,. după natura, viciului, obiceiul din : partea . 

locului şi distanţă. : : : : 

178. Lâgiuitorul n'a voit să âxeze un. terme în care 

să se preserie acţiunea. şi se. mulțumesce., a dice numai. că 
acest termen să fie. scurt. Judecătorul are. a, “notări asupra 

acestui termen după diferite. împrejurări, mai întâia după 
- natura viciului, pentru-că pote să fie vicii de acelea cari să 
„nu se descopere de cât-mai: târziu; ral: douilea după obiceiul 

locului şi al treilea după distanţă. 
Legea din 1838 din Franţa a 'modificât' articolul cores: 

pondent' din legea fcancesă | şi a. fixat . “termenul. la un an 

de dile. : 

Ari. 1860. Acâstă acțiune nu există în vîndiile publice. | 
mi at 

179. Ta Vîngările publice, ehiair: dacă: nu ar fi:o vîndare 
silită, vîndătorul. nu mai răspunde de. viciile ascunse ale- lu- 
cerului, fie că' e vorba; de:mobile, fie de. imobile. | 

180. Este de notat că legea nu spune de cât.de vîn-
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dări publice. Era bine — şi acesta în genere se întîmplă în 

practică — ca să spue.că nu răspunde vîndătorul de viciile 

ascunse la vîndările făcute în bâlciuri, iarmarocuri, în 10- 

caluri de acelea unde. de obiceiit se fac târguri de vite, etc: 

In practică viciile ascunse în vîndările din asemenea locuri, 

nu daii loc la.răspundere pentru că lucrul trece pe la mai 

mulți cumpărători, cu tâte că legea civilă nu apără pe vîn- 

dător de răspunderea, viciilor . ascunse de cât în vîndările 

publice. 

CAP. YV 

Despre obligaţiunile cumpărătorului 

181. Vindarea este un contraet sinalagmatic, prin ur- 

mare. face să nască obligaţiuni din ambele părți „eon- 
tractante. 

“După ce redactorul a determinat. cari sunt obligaţiunile 
vîndă&torului şi prin urmare cari sunt drepturile cumpărăto- 

ului, în .cap. V determină obligaţiunile cumpărătorului și 
prin urmare, drepturile vîndătorului. | | 

182, Mai în generalitatea.. casurilor cumpărătorul va av6 
o singură obligaţiune, plata preţului. In unele. casuri însă 
cumpărătorul mai pote fi obligat a ridica lucrul vîndut din 
locul unde se face predarea. Vom trata mai întâi despre 
plata prețului şi apoi despre ridicarea obiectului vindut. 

| IL. Plata | preţului 

„Art. 1861. Principala obligaţiuns. a cumpărătorialui. esto de a plăti 

prețul la, qiua şi la, locul determinat prin contract, 

- Art. 1362; Dacă nu s'a determinat nimic în privinţa acesta prin con- 

tract, cumpărătorul este dator a plăti la locui și la timpul în care se face 

predarea lucrului, : 

183. Principala obligaţiune a cumptrătorului este de a 
plăti preţul și, cum.. dicâm mai sus, acâsta este în majori- 

tatea casurilor singura 'obligaţiune a lui. Legea se ocupă a 
determina când trebue să fie plătit prețul și unde trebue să 
se plătescă.
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In privinţa termenului aplicăm regulele generali. Când 
părțile ai convenit asupra unui termen, cumpărătorul „este 
obligat să plătâscă Ia acest termen și vînqătorul nu este în 
drept să ceâră de la cumpărător ca să plătâseă mai înainte, 
afară de ceasurile în cari, după regulele generali in materie 
de. obligaţiuni, s'ar întîmpla ca cumpărătorul, ca ori-ce de- 
bitor, să perdă beneficiul termenului, fiind cădut în faliment, 
sati în deconfitură, sai făcând un act prin -care împuţinăză 
garanţia pe care o are creditorul față cu dînsul. In aceste 
casui cumpărătorul perde beneficiul termenului, dar.pe 
cât timp nu se întîmplă nimic de felul acesta, pe atâta cum- 
p&rătorul nu va fi obligat să plătâseă înainte de termen. 

184. Dacă nu se arată nici un termen în care să se 
plătâscă, atunci plata trebue să se facă în momentul în care 
se face predarea. Acesta. este lucrul cel mai natural. Vîn- 
dătorul dice cumpărătorului: „ţi: dai lucrul dacă "mi dai - 
preţul“ » Și de altă parte cumpărătorul pâte să qică vîndă- . 

„torului: „predă! mi lucrul și plătesc“, 
155. In privința locului unde să se facă plata seim că 

principiile generali de la obligaţiuni spun că plata trebue 
să se facă mai întâiii la locul convenit. Dacă părţile nu con- 
vin asupra locului, plata trebue să se. facă la domiciliul 
cumpărătorului. Aci se derâgă la acâstă regulă şi se dice 
că, dacă părţile nu aii convenit asupra locului unde să se 
facă “plata, ea trebue - să. se facă la Jocul „unde se face și 
predarea. : 

| 186. Legea. nu. distinge dacă cumpărătorul are' sau nu . 
vre-un termen pentru plată.. 

S'ar părea la prima; vedere . că, în cas când s'a fixat 
vre-un. termen, ar trebui să intrăm în regulele comune și 

„în privinţa acâsta- unii din “autori chiar.au.- -Dropus să se 

dică că numai atunci când plata” este concomitentă cu pre- 
darea, ea să se facă 'la'locul unde ss face și predarea; dar 
când cumpărătorul are 'un: termen : şi predarea se face 

înainte de plată, atunci intrăm în regula comună. 
Cu drept cuvânt alți autori ai dis: legea în. privinţa 

acâsta nu distinge, ea dice curat că, dacă nu se fix6ză locul 
de plată, plata trebue să se facă acolo unde se vinde marfa. Mai 

"în general se găsesce vîndătorul:aşedat și cel care cumpără
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nu pâte alerga aiurea, acolo vă trebui să se şi plătâscă (Guil- 
louard II, n. 559). Aubry et Rau (356,n.9) propun o dictineţiune. 

Ei qic că dacă părţilenu aii convenit prin însuși contractul de 

-vîndare la un: termen, ci după ce sa făcnt predarea, vîn- 

dătorul fără să reclame: preţul a acordat prin un act deo- 
sebit: cumpărătorului -un ternien, atunci numai facem apli- 
carea regulei speciali a contractului de vîndare, ci aplicăm 
principiile generali în materie de obligaţiuni. Cu alte cu- 
vinte nu'mai este pentru vîndător în asemenea caşun drept 

resultând din: contractul de :vîndare de:a cere să fie plătit 
la domiciliul s&ii, ci el.se consideră ca cum ar fi făcut asu- 

pra acestui: punct un fel de novaţiune. Avea să 'primescă 

vînd&torul preţul, cumpărătorul a ridicat lucrul şi se con- 

vine în. urmă. ca pentru preţ la un termen deosebit; în ase- 

menea cas se presupune ca să intrăm în regula comiună Și 

plata să :se facă Ia domiciliul debitorului. 

Asa. 1363. Cumpărători datoresce dobânda prețului vinda până 

la, plătirea capitalului, în cele trei următâre : 

Dacă acâsta s'a coprins.. anume în contract ; 

“ Dacă lucrul vîndut sai predat produce. fructe sai alte venituri; 

"Dacă cumpărătorul a fost interpelat a plăti. i î. 

In acest după urmă cas dobânda nu curge de cât din momentul i in- 

terpelărel. . N 

„187. In privința dobândii pe care o. datoresce cumpă- 

rătorul la preţul datorit, articolul face următârele- deose- 
biri: Dacă :părţile ai. convenit. ca'să se Plătâscă dobânda, 
se va executa convenţiunea. pa - 

1 Dacă : lucrul, vîndut . este frugiter,. cumpărătorul: dato. 

resce dobânda. din dina predării. Dobânda, se consideră că 

represintă fructele “lucrului. In cele-l-alte..casuri . dobânda 
curge după o. simplă interpelare făcută cumpărătorului, fără 

să fie. trebuinţă de chemarea în judecată. Aci,avem.dovă 

excepțiuni la :regula generală asupra dobândilor.: Prima ex- 

cepţiune este. că dobânda nu se datoresce de-.drept din.mo- 
mentul. în care termenul. a expirat, ci: o:somaţiune la: sosi. . 
rea, termenului. este suficientă însă: necesară, :fără să fie tre- . 
buinţă:de chemarea în.judecată. Vind&torul nu este dispen- 
sat de acâstă :.somaţiune decât. dacă „părţile. a. „convenit *
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în contract că la expirarea termenului să curgă. dobânda 
şi fără somaţiune. 

A doua, .excepţiune ce avem aci. este că dobânda se 
datoresce de drept din momentul predărei lucrului, atunci 

când lucrul este frugifer.. Este drept că în 'asemenea cas 

cumptrătorul, care profită de fructele lucrului, să datorâscă 

pe același timp dobândă la preţul săi, dobânda represin- 

tând 6re-cum. privaţiunea, vindătorului de fructele. lucrului 
vîndut. Nu pâte dar cumpărătorul să ţie la dinsul şi. îruc- 
„tele i dobângile preţului pe. care 'l datoresce. 

art. 1363. Dacă cumpărătorul. este turburat + sau are. cuvânt de'a se 

teme că ar fi lurburat prin: vre-o acţiune sai ipotecară, saă de revendica- 

țiune, ei pote suspenda plata prețului până ce vindătorul va "face să înce- 

teze turburareă sai va da cauţiune, afară numai dacă se va A stipulat că 

plata să se facă chiar de ar urma; turburare, -: | . 

185, Aci PR o. aplicare a „rog alex că: în 'contractele 

sinalaematice condiţiunea . resolutorie se subînțelege. Obiec- 
tul obligaţiunei uneia din-părţi fiind: causa obligaţiunei celei- 
l-alte,: dacă “una din aceste.părţi nu "şi! îndeplinesce - :obli- 
gaţiunea;:- „cea-l-altă "este. în. drept să. c6ră resiliarea con- - 

tractului. tie te 

" Legea presupune: -casul: în care s'a: cumapecatu un acra; 

" aplicaţiunea se face: mar-cu:'sâmă pentru imobile, de 6re-ce 

ă lucrurile mobile putând -fi usucapiate: de: cumperătorul de. 

bună credinţă, “revendicarea, lor-se::face mai grei. Legea. 

„ice că, de și în: momentul în! care cumpărătorul: este obli- 

gat să-plătâscă preţul, nu există încă intentată vre-o acţiune 

“ în revendicare din partea'unui:al treilea; totuşi dacă acesta 

are o temere fundată: cum că are 'să fie: turburat; prin o ac-' 

țiune în evicţiuna sai 'o acţiune: ipotecară,. el: este în drept 

să refuse plata, afară numai: dacă : preferă vîndătorul, ce- 

rând plata, să dea: cauţiune pentru. casul: când ovioţiunea ar 

avâ loc. a ti Si 

“Legea «ice: „ducă cumpărătorul este “turburat! isa are cutâut 

de ase teme“. Se lasă cu totul la facultatea: judecătorului de 

| drept ca, să vadă, până la:ce. punct temerea cumpărătorului 

pâte să fie întemeiată şi dâcă. nu este un pretext:din-partei 

pentru ca să nu plătâscă. Când vîndătorul ar dovedi că te-
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merea cumpărătorului este: nefundată, judecătorul pâte res- 
pinge pretenţiunile cumpărătorului. 

189. Pe cât timp. durâză .acâstă situaţiune, cumpărăto- 
rul are. posesiunea: lucrului - ii dacă după. regulele pe cari 

le-am vă&dut în art.:1363,'el ar. datora dobândi la preţul lu- 

corului” vîndut; “evident că nu pâte să refuze plata acestor 

dobânqI: pentru-că alt-fel se creiază o posiţiune cu totul de- 
favorabilă vîndătorului, ca cumpărătorul să deție şi lucrul 

şi preţul,: profitând și. de fructele lucrului și : 'de dobândile 
banilor. Deci dar nică o- dificultate în privinţa aplicărei aces- 
tui punct, cumpărătorul este în drept să refuze numai plata 
«capitalului, însă în -ce privesce dobândile trebue să le plă- 

„ tsoa. V. însă Lâurent, SXIV, n. 327). 
190. Vîndătorul . pote să. oblige pe cuinpărător a plati 

Dreţul. când oferă să dea cauţiune.. 
Sa diseutat ce trebue. să coprindă. acestă cauțiune ? | 
Pentru .ce anume. să:'se.dea cauţiunea? Pentru: ca să garan- 

- teze: răspunderea. vîndătorului în; cas de . :evicțiune,. după 
t6te regule -pe: cari le-am vădut, şi anume + să.se- dea cau- 
ţiunea .pentru restituirea, - preţului, pentru val6rea în mai 

„mult ce-a: :căpătat lucrul vîndut din momentul, vîngării până 

“în momentul în care da acestă cauţiune, pentru tote chel- 
„“melile făcute .cu: reparaţiunile, fie. reparaţiuni de întreținere 
fie reparaţiuni utile ? Nu, aci:nu-este;:vorba de cât de. plata 

prețului. Cump&rătorul nu pâte cere aceste. daune- interese 
pe. cară le-am enumerat, de 6re-ce: nu există. încă. evicțiune . 

„Şi: de. 6re-ce creditorul ipotecar nu "Și-a exercitat încă drep- 
tul-'său. -Vînqătorul ..este: în : drept să ::spue:. creanța -ipote- 
-cară- este. cu. termen, la: termen :-voiii plăti: eii singur; deci 

-dar; cumpărătorul nu pote cere ca vîndătorul să garanteze alt-. 
-ceva de cât numai că în cas de evicțiune are să restitue preţul. 

191;: Chiar dacă. preţul se datoresce, dacă vîndătorul 
nu reclamă acest..preţ, el nu este. ținut să dea cauţiune. 

__Ac6stă situaţiune pâte să fie defavorabilă cumptrătorului, 
fiind-că pe de o.parte ar ave interese să plătâscă prețul ca 
să numai plătâscă dobândi, lucrul pote că produce puţin în 
comparaţiune cu dobânda preţului; iar pe de alta ca săplă- 

__t6scă preţul nu'i convine, fiind ameninţat să pârdă și lucrul 
şi preţul. n
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192. Se întrebă autorii dacă cunoscinţa cumpărătorului 
de existenţa unui motiv de evicţiune în momentul cumpă- 
rărei, "i mai dă dreptul să useze de art. 1364? 

In privinţa acâsta autorii unanimi ca şi jurisprudenţa 
ie: acel care a cunoscut causa evicţiunei nu este în drept 
să refuse plata preţului. Deja, în privinţa acestei cunoscințe 
am spus că nu trebue să urmăm cu totul pe autorii -fran- 
cesi, pentru-că la. dînşii odată cu principiul pus în art. 1599 

că vindarea lucrului străin este nulă, se mai dice că în ase- 

menea cas cumpărătorul are drept la restituirea prețului și 

dacă a cumpărat fără să scie că lucrul era . străin, atuncă 

mai este în drept să ceră şi daune-interese. Aci avem -mai 

aceeaşi cestiune şi autorii sunt influențați de acelaşi articol 

când die: cunoseința cumpărătorului de existenţa motivu- 

lui de evicţiune "1 pune în posițiune să nu mai potă usa de 

acest art. 1361, pentru-că acestă cunoscință face ca cum ar 

fi convenit între dînșii să nu se mai eâră cauţiune. Este un 

fel de presupunere tacită “cum că părţile: ai convenit ca 

cumptrătorul să renunțe la ceea-ce “i acordă - art. 1864. 

- - Laurent (XXIV, n. 324) gatosoei acest sistem prea, ab- 

solut. El qice: dacă ar resulta din diferite împrejurătă pen- 

tru, judecător că cunoscința ce 0 are „cumpărătorul despre 

existența motivului. de evieţiune se pote considera, ca equi- 

valentă a. renunțării, la ceea-ce x acordă art. 1364, atunci 

judecătorul pâte sa respingă cererea. dea da Vîânqătorul 

cauțiune, . însă ori de. câte oTĂ. judecătorul: ar constata că . 

părțile nu ai înțeles un minut să se derâge la. ârt..1864, 

de atâtea ori cunoscința cumpărătorului de existența moti- 

ului de evicţiune nu. este.ceva absolut, care să, ”] „pună : în 

afară: de dreptul ce.."i acordă acest articol. | 

198. Cu drept cuvânt Laurent (n. 322) refusă. aplicarea 

art. 1964 în cas când'ar fi. temere la o acţiune în nulitate 

a vîndării, cum ar fi incapacitatea vînqătorului.. | 

'194. Curtea de Casaţie (Dr. 82 158) a decis ca art. 1364 

nu se aplică la vîndările publice. In aceste vîndări adjude- 

catarul este dator să depue preţul în termeni fatali. 

Art, 1365. „Dacă cumpărătorul nu u plătesce preţul, vîndătorul pâto 

cere resoluţiunea vîndării.
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Art. 1366. Resoluţiunea vînqării de imobile se pronunţă îndată, dacă 

vîndătorul 'este în pericolul de a perde lucrul: şi preţul. ” . 

Dacă asemenea pericol nu există, judecătorul pâte .da cumpărători 

lui un termen .mal mult sai mat puţin lung, după împrejurări, fără să 

! pâtă da în nici un cas un al doilea: termen, 

Trecând acel termen fâră ca cumpărătorul să” “ plătâscă, 'se va3 pro- 

“ nunţa,.resoluţiunea vînqării. ! . : 

„ Art. 1367. Când la o vindare de imobile sta stipulat că în lipsă de 

plata preţului în termenul defipt, vîndarea va fi de drept resolvală, cum- 

părătorul pâte plăti după expirarea termenului, pe cât timp: nu este pus 

de vîndător în întârdiere prin o interpelaţiune în formă; dar după ase- - 

menea interpelaţiune, judecătorul nu'x pâte da termen. : 

Art. 1370. In vindări de denariate şi de lucruri imobile, vinqarea 

se va resolvi de drept şi fâră interpelaţiune, în folosul vîndătorului, după 

expirarea termenului pentru ridicarea lor, | 

195. Vindătorul (este în ' drept, invocând. condiţiunea 

resolutorie subînțel6să în contractele sinalagmatice, să câră 

resilierea contractului, dacă cumpărătorul nu plătesce preţul. 

e Art, "1370 pare a nu da drept vîndătorului să câră re- 

soluţiunea. vîndării pentru neplată la preț, fiind-că dice că 

atunci el pote cere resoluțiunea, când cumpărătorul nu ri- 

-dică lăcrul, mobil la termenul cuvenit. Nu trebue astfel în- 

țeles art. 1370. Mai întâitt art. 1365 este „general, el „spune 

că, dacă “cumpărătorul nu plătesce preţul, vînqătorul pâte 

cere. resoluţiunea vînqării,. fără deosebire dacă este vorba 
de, lucruri mobile saii imobile, de cât pentru. “lucrurile mo- 
bile art. 1370 dă. drept vîndătorului să  ceră resoluțiunea 
vîndării: nu.numai pe, motiv: că cumpărătorul n'a platit pre- 

“țul, dar și pe “motiv că, nu vine să ridice lucrul la timpul 

"convenit... . - 

| 196. Art. 1370. “spune | că vândarile de! denariate şi Tu- 

ceruri .mobile,, se vor resolvi de drept şi fâră interpelaţiune 
în folosul. vîndătorului, „după expirarea, termenului! pentru 

ridicarea lor. Eu fac comerciii de grâne într'un port 6re- 

„care, găsese' un cumpărător pentru nisce bucate pe cari le 
am în magazin şi convin ca în 24 ore cumpărătorul să ri- 

dice marfa, pentru-că eii am alte cumpărări de mărfuri pe 
cară trebue să le pun în magazie și deci acâstă magazie 
trebue să se deșerte. Dacă. cumpărătorul nu vine să'şi ri" 

dice marfa, pot considera, acâsta ca un: motiv de resiliere.
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Acesta este un drept acordat î în favorea vîndătorului, care 

nu pâte veni nici odată în contra, Ink. Deci dacă. vîndătorul 
voesce să menţie. vîndarea, el este în drept să se adreseze. 
la, tribunal, după regulele pe cari le scim în materie de 

oferte şi consemnaţiuni, să e6ră voe a aşeda mărfurile unde-va, 
şi cheltuelile transportului și înmagazinărei privesc pe cum- 

p&rător. Aşa dar,. vîndătorul este în drept, după cum inte- 

resul lui reclamă, să c6ră -sai resoluțiunea vîndării, sau să 
c6ră la justiţie a "1 da voe să ridice marfa şi să o ducă în 
altă parte. - - | 

197. Se vorbesce de  denuriate saii de lucruri mobile, deci 

art. 18370 se aplică nu numai la mărfuri, dar și la alte 
obiecte. | 

198. In dreptul comercial luorurile' acestea sunt mai 
clar regulate și dreptul vîndătorului este mai asigurat, pen- 
tru-că aci este în joc interesul comerciului. Avem art. 67, 

68 și 69 e. com., unde găsim regulele. privitâre, atât la re- 

silierea contractului, cât şi la obligaţiunile . cumpărătorului 

de-a veni să'şi ridice marfa și să plătâscă preţul în timpul 
cuvenit. In cât privesce - resilierea contractului, -codul co- 
mercial cere ca una din părți să ofere celei-l-alte lucrul sai 
preţul, şi dacă partea cea-l-altă nu 'și execută obligaţiunea, 
atunci resoluţiunea are loc în favârea părţei care “și-a exe- 
cutat obligațiunea. Deci după codul comercial nu pâte 
cere resoluțiunea contractului cu daune-interese de cât nu- 

mai partea care 'Şi execută obligaţiunea. Lăsăm la o parte 
casul în care nici una-din părținu 'și execută obligaţiunea, 

cas în care ar fi să se considere-ca un fel de resolvare saii 

câte o dată ca un fel de amânare tacită a contractului ; aci 

se presupune :că- o parte 'şi-a executat obligaţiunea; și după 

ce notifică, părței. celei-l-alte acâsta, dacă acâsta nu execută 

pe a ei, atunci are loc resilierea. Resilierea p6te avea loc 

şi când s'a plătit o parte din preț (Laurent, n. 337). 

199. După aceea codul comercial trece la punctul când 

o parte 'şi execută obligaţiunea și nu voesce să resolve 

contractul de vîndare, ci voesce să execute. Dacă, se întîm- 

plă ca vîndătorul să fi executat obligațiunea, sa și cumpă- 

rătorul nu a venit să ridice. obiectul, vîndătorul este în 

drept ca, executând vîndarea să câră ca lucrul, care a făcut 

65155 i „1.



.958 - . DREPTUL CIVIL 

obiectul contractului, să fie pus în vînzare publică. Dacă 

este unul din lucrurile cari pot să fie cotate la bursă, va fi 

însărcinat un agent de : schimb să facă ac6stă vîndare, iar 

dacă vor fi luorură. de altă natură, de ex. bucate, atunci un 

oficer public va face acâstă : vîndare: In 't6te cele-lalte ca- 

sură, portărelul este acela care face vînzarea. Rămâne pentru 

vîndător dreptul de a cere de la cumpărător diterența de 

preț, dacă vîndarea, făcută de el i-a dat un preț mai mie de 
cât cel convenit. De âltă parte, dacă cumpărătorul 'și exe- 

cută obligaţiunea sa şi vîndătorul nu dă lucrul, cumpărăto- 

rul este în drept să cumpere acel lucru ori de unde și să 

supună la diferență pe vînqător. . | 
200. l.egea nu se ocupă de casul în care prin o împre- 

jurăre 6re-eare, cumpărătorul ne-executându-și obligațiunea, 

vîndătorul ar fi vîndut și ar fi obținut un preț mai mare. 

Lucrul acesta se întîmplă rar, maă întâi dacă valdrea ar fi 

mai mare ca prețul, în genere cumpărătorul sar grăbi să 

ia lucrul, şi al doilea, vînqătorul n'ar alege calea executărei 

contractului, ci a desființărei lui. Dacă însă din o împreju- 

rare 6re-câre Sar fi obținut un preţ mai mare, diferența nu 

pote să profite vîndătorului, ci cumpărătorului, pentru- -că 

vîndătorul nu are alt drept de cât a cere prețul lucrului 

-care l'a vîndut. 
201. Condiţiunea resolutorie sub- înțel6să atât în con- 

tractul de vîndare, cât și în ori-ce alt contract sinalagmatic, din 

codul modern, nu era cunoscută în practica romană. La Ro- 

mani trebuia să se execute stipulațiunea saii contractul, cum 
se convenise; nu put să aibă loc resoluțiunea. Mai în urmă 
însă şi mai cu sâmă pentru contractul de vîndare, s'a sim- 
ţit necesitate ca să se pâtă obţine acâstă desființare ă Vîn- 
dărei pentru motiv de neoxecutare și se ajunge la acest re: 
sultat prin creareâ unui pact, adică alături cu convenţiunea 
principală se alătură o altă convenţiune, care în materie de 
vîndare pentru resoluțiunea vîndării se numea pact comissoriii. 
Acest pact comissoriii a jucat un rol mare în jurisprudența 
veche francesă. Autorii s'aă luat în mare parte după textele 

dreptului roman şi din ce în ce prin desvoltarea acestu. 
pact ai ajuns la desfiinţarea contractului într'un mod taciti 

Redactorul nostru, după ce în articolele de până aci a
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determinat în ce cas 'pâte să aibă loc resolvarea vîndării 
de drept prin aplicarea principiului general a condițiunei 
resolutorie sub-înțel6să în contractele sinalagmatice, apoi 
„vine în art. 1367 şi face întru cât-va alusiune la acest pact 
comissoriii. Aci întâlnim aplicarea regulelor generali ce am' 
pus în titlul Despre contracte şi convenţiună (vol. [L, titlul citat, 

n. 245). a îi 

“Art. 1866 alin. [ dice că resolvarea vindării pâte să 
aibă loc de drept la expirarea termenului saii la epoca în 

care. trebuia să se facă predarea, dacă cum-va vîndătorul ar 

fi ameninţat să pârdă şi lucrul și preţul. Legea nu dă acâstă 

regulă de cât pentru imobile, lucrul însă s'ar întîmpla mai 

lesne pentru lucrurile mobile, de cât pentru imobile. 
202. Dacă s'a prevădut termen de plată, cumpărătorul 

p6te opri resilierea, plătind chiar după termen. 

203. Legea merge mai departe şi acordă judecătorului 

puterea că, chiar după expirarea termenuiui, să potă da un 

noii termen cumpărătorului spre a plăti preţul. 

204. Dacă vînqătorul voesce ca judecătorul să nu aibă 

facultatea de: a acorda termen peste cel cuvenit de părți: 

pâte inşera în contractul de vindare actele ce'se apropie 

cu pactul comissoriii din dreptul roman și anume pâte să 

Qică: că dacă la expirarea termenului fixat, cumpărătorul nu 

face plata, vindarea să se resolve de drept şi în asemenea 

cas judecătorul nu mai are nici un drept de a acorda un 

noii termen cumpărătorului. - i 

Dar, după regulele pe care le scim, în dreptul modern 

nu se admite principiul dies pro homine înterpelut, ci ca să, p6tă 

fi cine-va, pus în întârdiere, trebue o: deșteptare prealabilă 

şi deci în asemenea, cas încă pâte cumpărătorul să plătâscă: 

în mod valabil chiar după expirarea termenului, întru cât 

nu a, fost prealabil pus în întârdiere prin o somaţiune de 

către vîndător. - ae | 

905. Am admis, fără 'dificultate, ideia acelora cari die 

că pot părţile conveni-ca desființarea contractului să aibă 

loc de drept fără de o prealabilă somaţiune. Aşa se pote 

dice că dacă la expirarea termenului, cumpărătorul nu va: 

plăti preţul, vîndătorul să fie în drept să considere vîndarea 

ca, desființată şi acâstă, fără să fie trebuinţă de o prealabilă
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somaţiune. Acâsta este.permis şi în asemenea cas, din mo- 

mentul în. care termenul a expirat, vîndătorul pâte să re- 
fuze primirea plăţei, pentru că aşa s'aii înţeles părţile între 
dînsele ; însă dacă părţile nu aii-prevădut ca vindarea să fie 
desființată de drept fără somaţiune, o: asemenea somaţiune | 
trebue făcută.: | 

206. Aci se ridică o dificultate în „practica, aceea de a 

se. sci dacă cumpărătorul. pote valabil plăti şi după ceisa 
făcut somaţiunea. . | 

„Legiuitorul se. exprimă în modul următor: „când la o 

vînqare de imobile s'a. stipulat că în lipsă de plata preţului 
în termenul defipt, vîndarea va fi de drept resolvată, cum- 
părătorul.pâte plăti după expirarea termenului pe cât timp 

nu .este.pus de vîndător în întârziere prin o interpelaţiune 
în formă“. Dar. după o asemenea interpelațiune nu mai p6te 
cumpărătorul plăti ?. Acâstă somaţiune fiind o adevărată deş- 
teptare, se permite cumpărătorului să plătâscă și după acâstă, 
somaţiune, însă să se observe în fapt un termen f6rte scurt, 

adică să se calculeze numai atât cât ar fi putut cumpărăto- 
rul să ia măsuri. ca să plătâscă îndată după somaţiune. Aşa, 

de exemplu, se face somaţiunea ca în 24 de ore să se facă 

plata, acâstă plată -se pâte face în cele 21 de ore. Acesta. 
este sistemul pe care practica și mare parte. din autori 
'L admit. Se qice: ce vrea să dică somaţiune? Somuţiune 
însemnâ6ză punerea în întârziere de plată şi deci trobue să. 
se dea cumpărătorului un termen cât de mic ca să .facă 
acestă plată. 

Laurent SXIV, n. 878) se înscrie în contra - acestui 

sistem. Autorul dice: legea, prevede că, după somaţiune nu 

mai.are drept judecătorul să acorde termen; de 6re-ce pen- 
tru. că .resilierea va fi pronunţată fâră să justifice vîndătorul 
neplata prin. o somaţiune, sar put dice că chemarea în ju- 

decată este tipul somaţiunei, este somaţiunea prin exce-. 

lență, este mai mult. de cât o simplă notificare prin portăreă 

de a plăti; deci dar, dacă ne găsim înaintea judecăţei, ac- 
țiunea fiind făcută de vîndător, se consideră: că a: existat. 
somaţiune şi pentru-că. părţile au dis ca. să se resilieze. con- . 
tractul. de drept, resilierea:va av loc neapăraţ. 

207. De şi resilierea are loe pentru neplata preţului,
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adică 'prin faptul cumpărătorului, acesta însă are. drept:să 
fie plătit. de reparaţiunile necesari şi utili. (Laurent, XXIV, 
n. '8356). De: altă parte uripărătorul! „răspunde “€ de. degra- 
dațiuni. ai ia 

art. 1368. Acţianea | vinqătoriilui - pentru rosoluţiunea - -vinqăin aste 

reală. Cu î6te „aceste. xînqătorul'nu se va puls -prevala; de . dreptul -săă 

în contra autorității "publice, nici în contra adjudecaiarilor. în vîndări " 

silite, de cât conformându-se, pentru, acest din urtt „easy, regulelor, „pre- 

scrise în procedură. - . i 

"Art. 1369. Acţiunea rsolutorio creată prin! "art. 1365 este supusă: la 

același: mod .de conservare :ca şi. privilegiul : vîndătorului. Ea 'nu: pâte A 

exercitată, „după stingerea, acestui privilegiu cu vătâămarea unei a treia per- 

s6ne, care a câștigat de la cumpărător drepturi asupra imobilului, vîndut 

îi care sa conformat, legilor ca. SĂ „păstreze acele drepturi. _ „i ” 
a mă Ta 

208, Ta legea fcancesă comentatori. discută ” cbstiunea! a, 
se: sci.de 'ce natură ar: facțiunea: vîndătorulut în: desfiinţa- 
rea vînqării, esteiea; o: 'aeţiune personală: sait o acţiune reală? 
Unii. autori | “die: 68! acţiunea: - “este “personală; “pentru-că nu 

tinde:la alticevă de cât ase desființa, un -6ontract. : Alţii Sus- 
ţin! că avem aci o acţiune: reală, pentru-c că prin ibeţiunea re- 
solutorit; :vîndătorul: ajunge în „cele din: utmă:: a se: “lua Iu 

„rul: vîndut. a, tii 

ln: fine: alții: :dio: că acâstă ioţiune: esta! mixtă: a 
Articolul 1368 califică acţiunea de :reală. Iiovăţiurea 

codului. Bostru! nun dute; la: răsultate! îns6mnate. Siigurul 
interes: practic: se: “presirită numai : din punctul de -vedere al 

   

competenţei; acţiunea” fiind: reală: Chiar! din: acest; punotiin- -- 

teresul nu se presintă decât: “pebtră'“ “înqările: de: imobil.:: 

209.5 ar:ipărâ: că: deelarându: se “acţiunăa” “reală, -vînqă- 

torul care; cere: 'resoluţiunea, ar-put6: să: “exercite: tot-d'atuna, 

dreptul- săi față cu: 'acel::ce: at" dobândit. de 1ă Gumpărător 

proprietatea: sătt-: alt! drept: real asupra imobilulu vîndut. 

Penalitâtea este alta îti pe 

Mai întâiu legiuitorul” nostru: ptoveăe- casul: când. Îmo- 

bilul:a;-fost - “expropiat' pentru” câusă''de utilitate publică. Bu- 

nul: vîndut; “intrând” “prin “expropriere: în “domeniul public, 

acţiunea; în 'r&soluţiune nu pâte : ave de râsultat; ic imotiliil 

să “reintră în: domeniul privati: at dare 

210, Redactorul codului civil adaogăi că:  inqătorul 6 6a, 
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să exercite acţiunea în resoluţiune, când imobilul vîndut « 
fost urmărit și vîndut pe cale silită, trebue să se conforme 

regulelor de procedură civilă. Este de observat că la epoca 
redactării codului civil nu exista cod do procedură civilă, 
așa că legiuitorul mat mult prejudecă ce are să se întîmple, 
do cât determină o reguli obligatorie. Codul de procedură 
civilă, venit în urmă, lasă deschisă una din cele mai grave 

controverse, aceea do a se sci dacă acţiunea în revendicare 
mal pâto îi exercitată pentru un imobil vindut li licitaţiune 
pe cale silită. Jurisprudenţa unanimă şi mai t6tă doctrina 
ai recunoscut adevăratului proprietar dreptul de revendi- 

care. AqI discuţiunea asupra acestui punct nu mai are loc, 
de. 6re-co art. 568 noul cod de procedură recunâsce acest, 

drept, întru cât el este exercitat în termen de cinci ani do 

la executarea. ordonanţei. 
Ce să decidem pentru dreptul, de resoluţiuno ? Artico- 

lul 1869 deslâgă dificultatea. Acţiunea în resoluțiune a vîn- 
dări este strîns legată de dreptul de privilegii po care ”] 

are vindătorul. Dacă acest privilegii este perdut, acţiunea 
în resoluţiune a vîndării nu mai pâto fi exercitată. Deci 
vînqătorul, ca să p6tă exercita acţiunea resolutorie, trebue 
să ia măsurile pe cari legea le cere pentru conservarea 

“imobilului. In titlul Despre poteci şi Pricilegiă vom ved6 cară 

sunt acesto măsuri. 
Cât pentru exercitarea acțiuni. resolutorii, art, 565, 6. 

proc. civ. no spune că imobilul revendicat rămâne liber de 

orl-ce sarcină do privilegii sai ipotecă. Avem aci aplicarea 

regulei din dreptul vechi frances: Decret force neloye . toute 

hypotheque. Acţiunea .resolutorie se :perde: odată cu privile- 
giul de vînqător, aşa că din combinarea art. 1369 combinat 
„cu art. 565 noul cod de procedură, acţiunea. vindătorului 
perde, desfiinţarea vînqării din causa. neplăţii, este cu totul 
stinsă după adjudecare și vi îndătorul | nu are nici un „mijloc 
a-Şi conserva acest drept... 

Din cele expuse putem căpăta. convingerea că făcân- 

du-se din acţiunea în resoluțiune o acţiune reală, câştigul 
pructio pentru vîndător esto de un slab resultat. Resultatul 

este radical nul, dacă vîndătorul nu ia măsurile de. conser- 

vare cerute de lege.
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II. Ridicarea! obiectului vindut 

91. Deja am dat. obligaţiunet a doua, a: cumpărătorulur 
tote explicaţiunile, când am vorbit de art. 1370, unde am 
vădut că vîndătorul are dreptul de a cere resilierea vîndării 
când cumpărătorul nu s'a presintat la termen ca să ridice 
obiectul vîndut. Dacă cumpărătorul nu a ridicat obiectul şi 
nici nu a plătiţ prețul, facem. aplicațiunea art. 1370. Dacă 
însă cumpărătorul a plătit preţul, dar nu a venit să ridice 
obiectul, fiind-că nu p6te vîndătorul: să se găsâscă într'o 
asemenea situaţiune grea ca să păstreze lucrul atât cât ar 
voi cumpărătorul, trebue să aplicăm regulele. art. (121 din 
codul: civil, repetate de art. 1370.. 

CAP. VI: 

Despre esoluțiunea vingănii prin rescumpărare - 
- . IE . 
i. i PR ta 

art. 1371, Deosebit de. casele, de anulare sau. de resoluțiune co- 
prinse în. acest titlu și de cele comune la tâte conv enţiunile, contractul de 
vîndare se pâte resolvi şi. „prin. facultatea. de răscumpărare ce "SI pâte re-" 
serva : vîndătorul: o , 

2 Origina, acestei clause, acestui pact. de răscumpă- 

rare se  iisasce tot în „dreptul “roman: “Adesea vîndătorul 
put6 să „previe pe cumpărător că înţelege. să desființeze vVin- 
darea dăca va da cumpărătorul preţul. * 

„Este neexactă expresiunea riselmptrare, pentru- că. cine 

dice răscumpărare, înţelege. o "nouă cumpărare Şi deci o “nouă 

vîndare. Cuvântul răsoumpărare, în limba, n6stră să ia şi în 
înțelesul” de: descărcâra “sati desrobire : a imobilului. De exem: 
plu .se: dice. am desrobit. imobilul: de „ermbaticul, care se gă- 

sea asupra lui, “fiina-că, Vingătorul reia. imobilul, restituind 
preţul se conșideră căa desrobit şi răscumpărat, lucrul vîndut. 

Ori, cum: ar f, nu: trebuie admisă ideia că ar fi! o 
noua, cumpărare ce sar “facă. “Insăşy legea arată, ce înţelege 

prin! răseumpirare când dice, că: “deosebit: de casurilă de anu;
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lare prev&dută la vîndare (precum este „Yînqarea între soci, 

resoluţiunea pentru: neplată preţului); precum şi de casurile 

de anulare generală în materie de convențiuni (cum ar fi 
incapacitatea vîndătorului),. contractul de- vîndare - se :pâte 

„resilia, adică se pâte desfiinţa Și “prin facultatea de- răscum- 
„Părare -ce'și pâte' reserva vîndătorul. Me 

“Rubrica - Capului - conţine” cuvintele resoluțiunea 'vindăril 

Deci aci este "vorba, de desființarea vîndării, iar nu de o nouă 

vîndare și- când vom vorbi. despre efectele. unei. asemeneu 

convențiuni, vom vedâ'că nu putem considera pe vîindător ” 
ca răscumpărând imobilul î în chestiune ca, și cum l-a dobândit 

de la! cumpărător, ci trebue să aplicăm: reguleie Și prinei- 

piile: generale ale: condiţiunei: resolutorii. : 

Legea nu deosibesce: vîndarea unui. -Jadru': mobil: de 
vîndarea unui lucru imobil. Negreșşit că mai în general o 

asemenea, clausă va interveni când va fi vorba de vîndarea, 

unui imobil, pentru-că la vîndarea de lucruri mobili cel ce 
vinde scie că pâte nu are să mai ia lucrul înapoi.: :Se pote 
întîmpla; să fie și: răscumpărare: pentru . lucruri. mobili. Așa, 

de exemplu, am un suvenir de familie, un obiect 6re-care 

de artă, sunt, nevoit să-l'vînd, nu pot găsi să:l pun amanet,; 

„pentru: că. țiu mult la acest obiect, pot să: convin cu cum- 

părătorul ca'să iati lucrul dacă restitui! "preţul. Însă, încă 
odată, vîndătorul 'pâte să-și. vadă dreptul săi perdut faţă cu 

un terţia de „bună. ;credinţă cărui cumperățorul ie -ar iransmite 

Siunea săi, uasi- posesitinea, lucrului. 4 
ă "918, "Ca să pt [:2, ista acest, drept. de Voicimipgrate 

Șe, cere: a ” 

1 Ş: i fie. Clăuusa, trecută în însuşi: contractul de Vîndare, 
idea! 'drepiul, de; “reșcunipărâre'. să fie eoncumitenţ, să nașcă 
în, „același timp. „cu: vânarea. Numai așa. se” "pâte,; dice că 
este o- xîndare, upusă, unei, condițiuni de răscumpărare; 
Dâcă. părțile; ar A făcut, o “âhdare pură. și simplă și în 
urmă, printr! un. act deosebit, Sar fi înțeles: că Vîndătorul 
Șă "Dot 'răs | 
nu am : -av6 Q Singare cu, condiţiune resolutorie, ci '0 vîn- 
dare simplă Ja. îăceput, urmați de, o nouă vindare supusă 

ut .- ez A iți 
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Alte consecinţe : vom av6 a trage dacă ar fi "vorba 'să 
avem nu o vîndare supusă unel condițiuni resolutorii, ci o 
vîndare' simplă - “urmată: de'o nouă vîndare' supusă unei con- 
dițiuni. suspensive şi între altele negreşit aceea că vînqăto: 
rul ar fi considerât că redobândesce lucrul de la cupă; 
rător şi tâte regulele. 'relative la efectele” retroactive ale unei 
“condițiuni nu sar mai put6” aplica, cel puţin! în, intervalul 
de termen. care: desparte „epoca - vîndariă de epoca în care 

  

“dr, 1372, Facultatea, de răscumpărare, este. un, n pact, prin : care , vin: 

dătorul. își. reservă. dreptul” de a lua înapoi, uerul vîndut, „restituind pre: 

țul şi plătind “cele aici” mal jos legiuite prin ari. 1877. 

Art. 1373. Facultatea de răspundere nu pâte îi stipulată « cu ten 

mai:lung de cinci ani, sub pedtpsăi:de a A redus la 'cinci anl. 

Art..1874,;: Tormenul dată defipt de părți nu .se mat pate, rotunzi 

iei do ele însăşi, nic! de judecător., e: B 

| | art, 1377, „YVîndătorăl, care voesce. a. exercita. pactăl: săi do NI 

părare,' trebue să întârcă prețul în “capete, spesele contractului vîngării, 

spesele reparațiunilor” utili “pân da, suna adaosului de val6re , Produisă 

“pristînsele, :i sii: - pate ti - 
vii El nuj pate intra în. posesiune de cât după ce a îndeplinit tt aceste 

obligaţiuni. » pi i pp bare 

  

oa4i. 1. In al doilea: rând, “ca: să Dâta fi răsouinipăeairă, 

trebue; să: se fixeze un termeni și: 'euimpărătoriul “să exercite 
dreptul-săă înăuntrul acestui: termen. “Termenul pâte fi con- 

venit de: părți; iâr:. dacă. “pirile n nu convin „L&gea: fix6ză u un 

termen care: este. de:cinci ani.! aa 

: Dreptul: veniti frances: reouinoscea după termen6 un 

termen lung, care 'eră; numiti: termenul: legal și" care'era de: 

30 dă ani. Ori-ce: răscumpărare, : dacă“ părţile: nu! conveniaii 
asupra termenului," se putâi'face în:30 de ân! şi "vîndătorul 

ave dreptul în tot acest: “interval: să: i Juerul înapoi "trebu- 

ind: însă să: obţie'i: “pentru: acâsta' un” "jugement de: purifiealioi, 

"adică o judecată prin: care'se curăța imobilul “de: drepturile 

ce:ar fi fost; constituite de! “cunipărător. 'Negrsşit grei s'ar 

fi: găsit: un. cumpărător, Gate să: primâscă : acâstă:” 'situaţiune 

ca. “indătorul să "și: aibă: 'eservat” dreptul asupră imobilului 

în: timp de'30 de: anl şi: 'atunei :s'a: primit ideiă:de a se mic- 
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şora, acest termen, de unde sa dat nascere termenului al 

doilea numit termen convenţional. 

„ Deosebirea cea mai însemnată î în privinţa acestor două 

termene era că în casul întâiu exista, un fel de prescripţiune şi 

că prescripțiunea nu curgea în contra minorului, pe când 

dacă era vorba de un. termen convenţional, acesta era un 

termen fatal care pute să: curgă în contra ori-cărui vindător. 

"Cu drept cuvânt legsa modernă nu a permis cu aus 

termen să trâcă,. peste. cinci ani. Dacă părțile fix6ză un ter- 

men mai lung, legea nu desființâză pactul, dar reduce ter- 

menhul la cinci ani. Prin urmare termenul va fi de cinciani 

-fie că el este anume primit de părți, fie chiar că părţile 

fixeză un termen mai Jung, e cână, cum am dis, „se reduce la 

cinci ani. .. 
215. Odată ce părţile au fixat în ce termen. să se facă 

răscumpărarea, nu:mai pâte interveni între dînsele-o nouă 
„convențiune pentru prelungirea acestui termen," aşa ca să 
se considere ca făcând parte din prima convenţiune. Ne- 
greşit, fiind vorba, de o dondiţiune .resolutorie,. fiind vorba 
de o situațiune în care proprietatea este indecișă, o situa- 
ţiune de acelea dificile, în 'cât privesce 'oreditul public, nici 
judecătorul nu pâte să acorde un alt termen peste cel con- 
„venit. Când dice legea însă că părțile nu mai pot prelung 
termenul, înțelege :că la o prelungire :de termen nu voesce: 
să aplice efectele: generale:ale regulelor relative. la desfiin- 
area vîndării prin -condiţiune resolutorie.  Necontestat — 
și nimie:nu. se opune, la acâsta — că, vîndătorul:; pâte:să sti- 
puleze și să convie cu cumpărătorul. ca să." mai. dea încă 

un termen, fie..că a expirat .termenul cel: vechii, ..fie. că nu 

a expirat. Acest. noii: termen însă,. fiind acordat prin o con- 
venţiune.. deosebită,. face să „avem în. realitate o adevărată . 
revindere din partea cumpărătorului către. -vînqător. şi.elec- 

_tul este acela pe .care. lam: anunţat . deja, că. ..vîndătorul se 
"- consideră că, primesce ; lucrul. de.la,. cumpărător, iar nu:că 

“a primit, lucrul de. la început proprietatea sa.. 
216. Este. necontestat . „că termenul; acesta, e “fatal și i tre 

bue să']: considerăm ca. un, fel de; ,condiţiuine, resolutorie po: 

tostativă, fiind, în . facultatea, vindătorulet de a o împlini sail
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dătorul să'și exercite dreptul, chiar dacă nu ar fi făcută din 

partea, cumpărătorului o somaţiune prealabilă. 
Dacă în termenul fixat vînqătorul nu exercită âreptul 

săi de răscumpărare, condiţiunea, - resolutorie. se consideră 
ca neîndeplinită și deci vîndarea este confirmată defin tiv 
fără, să, fie necesitate pentru. acesta de o somaţiune sai altă 
punere în întârdiere. 

217. Legiuitorul n'a. determinat nicăeri procedura după 
care trebue să urmeze vîndătorul care 'şi exercită dreptul 
de răscumpărare. | 

In: dreptul vechiii frances vîndătorul se adresa justi- 

ției, .conse:nna preţul într'un termen Sre-care, şi atunci in- 
tervenea,. hotărirea de răscumpărare însă în dreptul, modern 

nu se mai dice nimic. 
Mai întâi toți. autorii sunt î în acord să spuo că. nu este 

trebuinţă că, vîndătorul să se adreseze lajustiţie. În al doilea, 

rînd se întrbă; trebue. vîndătorul să facă o notificare cum- 

părătorului,. în regulă, ca.să. 1, anunţe că. voesce să exer- 

cite răscumpărarea ?, Prudent ar fi-să o facă, pentru- -că aşu- 

pra puncţului dacă a manifestat sati nu, în. termenul dorit 

de. lege, .vîndătorul. voința să'și rescumpere.: lucrul, proba 

este adesea dificilă şi, ca. să fie la adăpost de ori- ce nea- 

“ junsuri,:. bine ar.fi ca „vîndătorul să anunţe. pe: cumpărător 

printr'o. notificare. în. regulă, că înţelege să ȘI exercite drep- 

tul de răscumpărare. , Dar. autorii. sunt; de acoră să spue că 

- este .destul.ca.. vîndătorul, să "ȘI A. manifestat dorinţa în ter- 

menul fixat, că voesce: să, rescumpere;. pentru ca să aibe 

drept Ja acâstă răscumpărare, întru cât. acestă, 'mânitestare 

de dorință ar fi: urmată, de plata. care, trebue: să o facă vîn- 

Qătorul. Neconţestat | dacă, ar trimite; vîndătorul, cumpărăt6- 

ruluă o "somaţiune Şi M-ar dice că înțelege. să. rescumpere. şi . 

în urmă el stă, fără să facă” nimic, nu.;se pâte: dice că a exer- 

citat în termen util dreptul săi. Insă, Grăși . autorii, die:e 

nu :este .. absolut necesar, ca. vîndătorul: să: plătscă- sau să 

"consume. suma. : de: bani, în. termenul. fixat; “Trebue, conșilia, 

însă, tot-d? a-una, vîndătorul,, că nu numai. să: notifice, dorinţa 

„uă, dar. încă, să oblige. pe cumpărător a "şi. primi, preţul. şi, 

dacă nu voesce, să consemneze banii în. termenul, fixat de lege. 

„ Autorik die; ceva mai . mult: „dacă. a manifestat, sati, nu 

3
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vândătorul în termnenul legal. sait util dorința de a răscum- 
păra lucrul, este: proba 'unui fapt, care se'pâte face prin 

ori- -ce mijloc, prin marturi şi presumpțiuni. 
“Mi se pare că ar 'fi să 'mergem prea ' departe. Nu' se 

pâte dice că acâstă dorinţă. manifestată de către 'vîndător 
de a exercita! răscumpărarea nu s'ar fi putut constata în: 

tr'un mod legal, prin o probă anume preconstituită. şi dacă 

nu: ar fi de cât somaţiunea care âr fi putut-o face, încă ea 

ar fun mod de a constata voința sâ. Insă putem - admite 
negreşii cele-l-alte probe ca jurământul, mărturia. d 

218. I]L. A treia condifiune, ca'săi'potă'fi: răscumpărare, 
&ste ca vîndătorul să plătâscă! 'ennipărătorului preţul luoru- 
lui vîndut. Pote preai- bine ca să se ' convie între părţi 'ca 

vinqătorul să fie obligat a plăti mai mult de cât fusese pre- 
țul:. Lucru curios acâsta era admis chiar în dreptul vechili, 

unde; după cum am avut; 'ocasiuneă, să: spunem, nu să per- 
mitea, * dobândi “nică legale, nică 'convenţionăle: In dreptul 

nostru mai cu s6mă acâsta este permis, însă 'tot-d'a:una ju- 

„ decătorul trebue și este : obligat: să “observe ca nu cuni-va 

să se ascundă sub acâstă forimă o convenţiune: prohibită: de 
lege: Vom ved6 că: nu se pâte: permite ca, un “6reditor să 
imprumute fie cu ipotecă, fie cu' amanet și 'să:'se dică, că 

dacă la expirarea: termenului, împrumutatul nu vă; plăti; ore: 

ditorul să: 'devie: proprietar pe 'obieetul' dat î în “âmanet; saii 

în ipotecă. Dacă at fi să se ascundă! O ' âsemeneă * “oonven: 

ţiune, judecătorul + va! desființa: totul şi prima convânţiune 

a da lă, 0: “parts 'legea.' n . 

7219, Vîngătorul! nu -datoresea : nici-o! “dobânda la: Bee 
pentru: -că cutapărătorul estei în drept. să ție fruotele lucrului 

care. se răscumpără. -: ii i 

“920. Vîndătorul' pisi estă daior să asa cholimeile/ con- 
root: aşă, spune art. 1867, i Ata, 

221. In. al treilea: rînd: Vînqătorul este dător să întârcă, 

ciinpărătojulir! şi spesale' repărațiunilor utile: până la, sumă 
adaosului “de valdre; produsă : printi”i însă. Dar: dacă: costul | 
reparăţiunilor este mai "mar6 de cât plus: valuta, atunci: vîn- 

ătorul “va! restitui numai costul, pântru-că aci:nu'mal est6 
de cât o 'fâcultată, sait tai: bine este pentrii: vînqător o fa-
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vOre, că ori-cari ar fi cheltuelile făcute de către cnmpără-. 

tor, el nu pâte plăti mai mult de cât până la concurenţa, 

val6rei și, dacă, de altă parte, v val6rea este mai mare de cât 

preţul, cu nici un. preț cumpărătorul nu este în drept să 
eră ac6ată val6re pentru-că ea .de şi profita, vindătorul 

însă oumporătoru nu pote pretinde peste ceea.ce.a dat. 

22. Cât pentru cheltuelile necesarii, legea nu dice ni- 

mie. A fel fiind, trebue să admitem că cumpărătorul nu 

ara drept să câră costul reparaţiunilor necesarii, când ele 
ar H raparaţiuni mici de simplă întreţinere. Dacă ar fi vorba, 
însă de reparaţiuni mari, de Și legea nu glăsueşce nimic, 
ar fi nedrept să nu fie ţinute în sâmă. lată că argumentul 
d fortiori tras din aceea că se datoresce pentru repara- 

țiuni utile sar pută aci întrebuința (comp. Laurent, XXIV, 
n. 445). - 

223. Reparaţiunile voluptorii. Oampărătorul nu este în: 

drept să le câră de la vîndător. Atât mai răi pentru el dacă 

le-a făcut, seia că lucrul are să se întârcă înapoi. Cu atât 
mai mult nu pâte cere. acâsta, cu cât adesea în aceste chel- 

tueli cumpărătorul ar găsi un mijloe ca să pue pe vîndător 

în imposibilitate a răscumpăra vre-odată imobilul, din causă 
de lipsă de mijlâce. 

294. Legea dice că vindătorul nu pâte intra în pose- 

siune de cât după ce a îndeplinit tâte aceste obligaţiuni. 

Autorii aii dreptate să decidă că pste vîndătorul să 

plătâscă şi după expirarea termenului, dacă a anunţat că 

înțelege să exercite dreptul lui de răscumpărare. In adevăr 

legea dice că el nu pâte intra în posesiune, iar nu că nu 

pâte cere răscumpărarea. După ce a anunţat - vindqătorul 

pote să câră răscumpărarea şi dacă cumpărătorul refusă, se 

fac ofertele şi eonseimnaţiunile. Aceste oferte pot să, fie fă- 

cute peste termenul fixat de răscumpărare, destul numai că 

vîadătorul să fi dovedit că a anunțat pe cumpărător în ter- 

men util, că înțelege să. exercite dreptul săi. de. răscumpă- 

rare. Negreşit,. că dreptul. de răscumpărare se stipulză în 

fav6rea, vindătorului. SIE N 
225. Curtea, de Casaţie la, noi (Bul. '775/87) a, decis că 

este vîndare cu. pact de răscumpărare. chiar când se pre- 

vede ca preţul să'l dea un al treilea, care să devie proprie-
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tar, Decisiunea este la adăpostul. ori-cărei critici. Cât pen: 
tru punctul de a se s6i dacă 'cel de-al treilea în favârea 

cărui se stipulză răscumpărarea, credem că trebue resol- 

vat conform regulelor generali a stipulaţiunilor pentru altul. 
(V, vol. 1]. Despre contractă sai convențiuni, n. 80). | 

„996. Dreptul de răscumpărare pe care vindătorul “l-a 
reservat, este un drept necontestat divisibil. EI se pâte exer- 

cita pentru partea fie:căruia, când am presupus că sunt mai 
mulți vîndători, sait că vîndătorul murind lasă mai mulți 

moştenitori. Art. 1352—1387 vin şi , der6gă întru cât-va la 

acâstă regulă. ae 

, Art. „1333. Dacă 'col ce a cumpărat cu pact de răscumpărare, o parte - 

nedivisă a unui imobil, s'a făcut adjudecatar al tuturor celor-l-alte părți 

ale aceluiaşi imobil, la licitaţiunea provocată în contra sa, va putea obliga 

pe vîndător, când acesta va voi a exercita dreptul săi de răscumpărare, 

să Xa imobilul întreg. N Lc a . Za 

Cine-va se găsea coproprietar pe o parte din imobil 
şi vinde partea so indivisă cu drept de răscumpărare. Se 
presupune că în urmă, provocându-se o licitaţiune în con- 
tra acestui cumpărător de către cei-lalți coproprietari, cari 

ait cerut ieşirea din indivisiune, cumpărătorul devine adju- 
decatar pe întreg imobilul, el pote obliga pe vindătorul 

_părţei indivise, când va voi să exercite dreptul de răscuni- 

părare, ca să "| exercite pentru tot imobilul. 
| [că o primă derogaţiune la regula că un drept divi- . 

sibil se pâte exercita în părți de către acei cară se găsesc 
codevălmaşi în acest drept și anume că cumpărătorul pote 

obliga pe vîndător ca Să răscumpere întreg imobilul, situa-: 
ţiune negreşit grea pentru acest vîndător, însă care de alt-, 
mintrelea nu este cu totul anormală, de Gre-ce el găsin- 
du-se coproprietar în indivisiune, trebuia să scie și “sa se 
aştepte în tot-d'a-una că are să se provâce în contra sa 

eșirea din indivisiune şi că pâte prin acâstă eşire din indi- 
visiune să se ajungă la resultatul ca să rămână cu totul 
afară, din proprietatea sa, dacă să adjudecă pe s6ma acelui 
de-al treilea, afară numai dacă ar fi preferat să r&mâie el 

singur adjudecatar. şi atunci era si se aștepte că va rămâne 

proprietar pe întreg imobilul având să plăt6scă părţile cele-
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l-alteo. Ca egalitate de posiţiuni Colmet de Santerre (VII, n.. 
113 bis III, sur. Demante) acordă și vîndătorului pentru parte 
să exercite rescumpărare pentru tot. 

„Art. 1383. Dacă mai mulţi ai vîndut în unire printr'un singur con- 

tract, un imobil comun, acţiunea de răscumpărare nu se va putea exer- 

cita de cât pentru partea sa. 

227. Aci se presupune că s'a vîndut de mai multeper- 

s6ne prin un singur contract un imobil comun și se dice 

„cu tote că s'a vîndut un imobil comun prin un. singur: 
contract, acțiunea în răscumpărare însă nu se pote exer- 
cita de fie-care, de cât pentru partea sa. 

Necontestat că în acest articol avem pur și simplu apli- 

carea principiului că dreptul divisibil nu se exercită de cel 

care 7] are în indivisiune cu altul, de cât pentru partea, sa, 

“fie-care din acei cari aii acest drept '] va exercita pentru 
partea sa. 

Art. 1381. Se va urma tot asemenea când cel ce a vîndut singur un 

mobil, a lăsat mat mulţi moștenitori: nu ra putea fin-care moştenitor a 

exercita acţiunea de răscumpărare de cât pentru partea ce ia în succesiune. 

228. Scim că dreptul fie-căruia, trecând la moştenitori 
se împarte de fapt între moștenitori şi că fie-care moște- 
nitor, pe câtă vreme dreptul: este divisibil, nu pâte exer- 

cita acest drept de cât numai fie-care pentru porţiunea sa. 

Dacă dreptul de răscumpărare este divisibil, fie-care moș- 

tenitor ul .vîndătorului nu va „put dar răscumpăra de câţ 

pentru partea sa. 

229. Dar art.. 1384..vine și contradice aceste două arti- 

cole, în cât privesce divisibilitatea dreptului. 

Art. 1385. Dară în casul celor două articole precedenţi, cumpărăto- 

rul pâte cere ca toţi covînqătorii sai toți comoştenitorii să se înțelâgă 

spre a lua imobilul întreg; dacă aceştia .nu se înţeleg, cumpărătorul va fi 

scutit de a da numai parte din imobil. 

S'a vîndut de mai mulţi coproprietari în indivisiune, 

prin. un singur contract cu drept de răscumpărare, un imo- 

bil; fie- care din“ coproprietari esto în - drept şi nu pâte de
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cât să exercite pentru partea, sa dreptul de răscumpărare, 

însă cumpărătorul comun.pâte să oblige pe aceşti covîndă- 

tori să se înţel6gă împreună pentru ca să, exercite pactul 

de răscumpărare inleeg, sau să renunţe cu toţii la răscum- 
pă&rare. 

| Obligaţiunea; ce se impune covindătorilor, ca și aceca 
“din art. 1332, unde se presupune că numai:unul din pro- 
"prietari Yînduse cu pact de răscumpărare și cumpărătorul 

pentru partea sa indivisă devine în urmă adjudecatar şi 
pentru cele-l'alte pirţi, nu se' explică de cât numai prin do- 
rinţa ce are legiuitorul de a nu lăsa în infinit acâstă situa- 
ţiune. dificilă în practică de. indivisiune a proprietăței. Se 
manifestă voința ca .situațiunea, să fie limpedită şi ca acâstă, 
coproprietate între mai multe persâne să înceteze, cât se 
pote mai repede. Deci dar un mijloc de a eși din acestă si: 

tuaţiune este ca cel puțin cumpărătorul să nu fie obligat a 
sntferi exercitarea dreptului de răscumpărare pentru parte 

Ari. 1386. Dacă vindarea unul imobil al mai multor, nu s'a făcut în 

unire şi pentru tot imobilul de odată, ei numai fie-carea vindut partea sa, 

fie-care va put6 exercita separat acţiunea de roscumpbrare pentru partea 

ce avea. - 

Și cumpărătorul nu va putea constrânge- pe cel ce o exercită ca să 

ia imobilul întreg. : 

„280. Numai atunci când s'a făcut vindarea prin un sin- 
gur contract de către mai mulți covindători, are acest drapt 

cump&rătorul de a obliga pe acești covindători ca, sait să 
exercite pentru tot dreptul de răscumpărare, sai să pârdă 
cu totul acest drept. Dacă se vinde de către mai mulţi în 
contracte deosebite, nu se mai permite. cumpărătorului a 

obliga pe fie-care din vîndători ca să exercite pactul pen- 
tru tot. | | 

Este bine-înțeles că art. 1336 e subordonat, art. 1382 ș 
că nu-și are ăplieațiunea, în ceasul când cumpărătorul ar f 
devenit proprietâr pe cele -Valte părți indivise prin o adju- 
decare, 

art. 7387. Dacă cumpărătorul a. lăsat mai mulţi moştenitori, acțiunea 

de răscumpărare.nu se va putea exercita în contra fie-căruia de cât pen--
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tru partea sa, în cas când lucrul cumpărat oste încă neîmpărţit, sai îm- 
părţit între toţi. 

Dar dacă la împărţâla moştenirii, lucrul cumpărat a cădut numai în 
partea unui dintre moştenitori, acțiunea de răscumpărare pâte fl intentată 
în contra acelui pentru tot. 

231. Aci se presupune că cumptrătorul este care a 
murit şi a lăsat. mai mulţi mostenitori; vîndătorul pâte 
exereita contra, fie-căruia, din moştenitori pactul de răscum- 
p5rare pentru partea fie-căruia din acești „comoșştenitori, pe 
câtă vreme ei se găsesc în indivisiune. 

Acum, dâcă fie-care din aceşti comoştenitori ai cum- 
părătorului şi-aii împărţit. imobilul vîndut şi a luat fie-care 
câte o părticică, se exercită dreptul de răscumpărare faţă | 
cu fie-care din moștenitori pentru partea cei cade în lotul 
său. Dacă din contra, S'ac întimpla ca imobilul, prin efectul 
împărțirei, să rămâie unuia din moștenitori, atunci vînqă-, 
torul nu pâte face alt de cât să exercite dreptul de răa- 
cumpărare pentru tot, față cu acest moştenitor. Art. 1387 
putea să nu existe, pentru- că ast-fel s'ar fi urmat, respec- 
tându-se regulele privitâre la electul împărţirii. 

232. Să ne mai oprim puţin asupra, casului prevădut de. 

art. 1383 și 1384, unde se presupune că s'a: vindut prin ace- 

lași contract de către mai mulţi coproprietari în indivisiune 
un imobil, cu dreptul de răscumpărare și în care se dice 
că cumpărătorul este în drept să oblige pe toţi vindătorii, 
saii pe moștenitorii vîndătorului când el ar fi vîndut singur 
imobilul şi ar fi lăsat mai mulţi moştenitori, ca să exercite 
dreptul de răscumpărare pentru tot imobilul. 

Cea d'intâiii întrebare, care se pune de -autori, se for- 
„mul&ză ast-fel: este acesta numai un drept al cumpsrăto- 
rului, sai pâte să se dică că există și un drept pentru fie- 
care din moştenitori? 

Colmet de Santerre (loco cit.) susţine că, după cum 
cumpărătorul este în drept să oblige pe covînqător saii pe 

comoștenitorii vînqătorului ca, să exercite pactul de r&scum- 
părare în întregul imobil, acelaş drept îl are şi vînqătorul 

cu pact de răscumpărare, fie că este vorba de un vindător. 
care se' găsesce coproprietar de la început, fie că este vorba 
de un moştenitor al vîndătorului, fie chiar că se presupune 

68155 | 18.
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că acest vîndător pentru o parte indivisă ar îi devenit ad- 

judecatar în urmă pentru părțile cele-l'alte indivise ale lu- 

cerului vîndut. 
Art. 1383 şi 1884 ne condamnă a da soluţiunea că 

nu pâte covîndătorul sati comoștenitorul să exercite pactul 

de r&scumpărare, de: cât pentru partea sa. Art. 1385 prevede 

că în casul celor dou articole precedente, cumptrătorul pote 

cere ca toţi covîndătorii sait toți comoștenitorii să se înţe- 
l&gă spre a lua imobilul întreg și dacă aceştia, nu se înţeleg, 
cumpărătorul va fi scutit de a da numai parte din imobil. 
Vrea să dică aci: este numai un drept al cumpărătorului, 
iar pentru covîndători sai moștenitorii vîndătorului, legea 

spune curat că fie-care din ei nu pâte exercita pactul de 
răscumpărare 'de cât pentru partea sa. Când: privim însă 
casul cel d'întâiii, prevădut de art. 1382, unde se presupune 

că cumpărătorul unei părți indivise a devenit adjudecatar 

pentru părţile 'cele-l'alte, atunci ar fi mai grei ca vindătorul, 

când el a devenit adjudecatar. pentru părţile cele-l' alte, să 

nu mai aibă dreptul a exercita pentru tot pactul. de răs- 

cumpărare. Pentru. ce să nu se permită în asemenea cas — 

dice Colmet de Santerre — ca vîndătorul să exercite în în- 

treg dreptul de răscumpărare, pentru- -că ceea ce voesce le- 

gea este că, odată ce starea de indivisiune a încetat, să nu 

mai reintrăm în ea? 

233. O dificultate întâmpinăm pentru casul în care fe- 

care! din acești covindători pe. care cumpărătorul "i p6te 

obliga de a exercita în întreg dreptul de răscumpărare, când 
acești covîndători ai “vîndut prin un. singur contract, fie- 

care cu drept de răscumpărare, însă şi-aii reservat termene 
deosebite. Așa, să presupunem trei coproprietari, cari vînd 

prin un. singur act imobilul lor aflat în indivisiune și fie- 
care 'Și reservă dreptul de răscumpărare, de ex. Primus în 

trei ani, Secundus în patru şi Terţius în cinci ani. Ajungem 
la trei ani şi Primus vine să exercite dreptul săi de răs- 
cumpărare, ce.pâte dice cumpărătorul ? „Aţi vîndut printr'un 

singur contract un imobil, deci înţelegeţi-vă ca sait să'l r&s- 
cumpăraţi cu totul, saii perdeţi acest drept de răscumpărare“. 
Primus pâte să fie obligat să “facă 'lucrul acesta, însă Se- 

cundus și Terţius. nu se găsesc încă în termen şi prin ur-
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mare nu pâte nică: cump&rătorul, nici chiar Primus săi 

oblige ca să execute dreptul lor de răscumpărare. 

Atunci ce se întîmplă; pierde cumpărătorul dreptui de 
a sili pe covîndători să exercite pentru tot dreptul de r&s- 
cumpărare? Nu credem acâsta. Un lucru pâte 'cumpără- 
torul să facă şi anume să dică lui Primus: „te oprese - 
de a răscumpăra pentru o parte, tu escă dator astă-di să 

faci r&scumpărarea şi fiind-că ai vîndut împreună cu copro- 

prietarii tăi într'un singur contract, te-ai supus la acestă si- 
tuațiune pe care legea ţi-o impune ca, sai să ră&scumperi 
pentru tot, sait să perdi dreptul de răscumpărare: Deci dar 

față cu Primus cumpărătorul este în drept să dică: r&s- 
cumpără pentru tot. Faţă însă cu Secundus și Terţius de o 
cam-dată cumpărătorul nu are acest drept. 

* Dacă se admite acâstă soluțiune și Primus a r&scum- 
p&rat pentru tot, el care a dobândit drepturi de la cump&- 
rător pote să oblige la. rîndul lui pe Secundus și săi dică; 
In virtutea dreptului ce am.eii de'la cumpărător te oblig 
sati să exerciți dreptul de răscumpărare pentru tot, sai pierdi 
acest drept. Acelaşi Iueru şi pentru Secundus fără -de 

Terţius. 
234. Acum Să presupunem că Primus nu exercită r&s- 

cumpărarea şi după termenul fixat perde acest drept. Ce se 
întîmplă când Secundus sai Terţius ar voi să-și exercite 

dreptul lor de r&seumpărare şi când cumpărătorul ar dice fie- 
__Cărui : sait exereiţi pentru. tot, sati perdi dreptul de răsoum- 
“ibărare? S'a susținut că, pentru ca.să exercite pentru tot nu 

mai pâte, de 6re-ce nu se mai pâte exercita dreptul de 
răscumpărare pentru Primus, fiind perdut; deci dar, ne mai 

putână 'să exercite dreptul săi pentru: tot, fatal perde drep- 
tul de a răscumpăra chiar pentru partea .sa.. 

Acâstă soluțiune o credem cu totul nedrâptă. 
In adevăr Primus a perdut dreptul de răscumpărare. 

Este adevărat 6răşi că-nu pâte Secundus să exercite. și 
pentru partea lui Primus, fără voia cumpărătorului, dar nici 

cumpărătorul nu put6 refuza lui Secundus dreptul sti -de 

răscumpărare. Intr'un asemenea cas, din două una: oră cum-. 

p&rătorul cere aplicarea art. 1885 şi atunci este în drept Sc- 
cundus să exercite dreptul de răscumpărare: chiar pentru
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partea lui Primus, ori nu invâcă cumpărătorul acest 'articol 
şi atunci este în drept Secundus să rescumpere numai par- 
tea, sa, indivisă. 

Același lucru în ceasul când Terţius. ar fi în joc şi Pri- 
mus și Secundus. ar fi perdut dreptul de 'răseumpă&rare- 

(Comp. Colmet de Santerre sur Demante, VIII, n. 11, $ 
II—VI). 
235. Cu drept cuvânt se combat autorii cari propun a 
aplica art. 1882, nu numai când este un. pact de r&scum- 
părare, dar ori când ar fi să se exercite ori-ce acțiune în 
desființarea, vîndării. S6 dă următorul exemplu. Sunt mai 
mulţi! vîndători, sati moștenitori ai vîndătorului. Unii din ei 
fac predarea pentru partea lor, cei-l'alți nu executa obliga- 
țiunile lor; s'a propus de mai mulți autori ca cumpărătorul 
să fie în drept să c6ră de la acei cari ati executat obliga- 
ţiune ca, sai să execute obligaţiunea și pentru cei-l'alţi, 
sati. să sufere desființarea vîndării pentru tot. 

Cu drept cuvânt s'a dis că art. 1382—1387 nu sunt de 
cât excepţiuni la regula, după care un drept divisibil se 
împarte între acei cari "l-ai și fiind o excepţiune nu “i 
putem întinde aplicarea, lor, de cât la ceasurile pentru cari 
sunt oreate. 

Art. 1379. El pâte opuue, creditorilar vîndătorului săă beneficiul de 
ordine sai discuţiune. 

Art. 1380. Când vîndătorul reintră, în urmarea pactului de răscum- 
părare, în drepturile sale de mal înainte asupra imobilului, acesta îi revine 
liber de i6te sarcinele şi ipotecele de cari cumpărătorul “l-ar fi încărcat, 

El este dator însă să executeze contractul de închiriere sati de arendă, 
ce ar fi făcut cumpărătorul fără fraude. 

Art. 1381. Vîndătorul cu pact de răscumpărare p6te exercita acţiunea 
sa în contra unui al douilea cumpărător, chiar şi când facultatea de răs- 

„ cumpărare n'ar fi fost declarată î în cel de-al douilea contract. 

"236. Am considerat vîndarea făcută cu pact de r&s- 
cumpărare ca o vindare sub o condiţiune resolutorie, ne- 
greşit potestativă din partea vîndătorului, însă : inu 0 con- 
diţiune pur potestativă în acest sens că vindarea să fie stri-. 
cată, dacă " va plăcea vîndătorului, când vîndarea ar fi nulă. 
Fiind o condițiune resolutorie trebue să aplicăm iâte regu- 
lele asupra drepturilor supuse unei condițiuni resolutori;i,
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mai cu s6mă din punctul de vedere al efectului reiro- 

activ. 
237. Vînqarea cu pact de răscumpărare a lucrurilor 

"mobilă, se pâte confunda, adesea cu gagiul. Creditorul ga- 

gist ia lucrul în primire ca şi cumpărătorul, dacă, cel ce da- 
toresce, plătesce, el trebue să dea lucrul înapoi, ca şi cum- 

“ p&rătorul cărui se dă înapoi preţul. Există însă deosebire 

mare mai cu s6mă din punctul d& vedere al.riscurilor între 

cele două coniracte. Dacă până la răscumpărare lucrul piere 

prin cas fortuit, perderea este pentru cumpărător, pe când 

în amanet, de şi lucrul se găsesee în posesiunea, credito- 
rului gagist, perderea lui nu'l privesce pe dînsul, ci pe de- 
bitorul care tot rămâne dator cu suma împrumutată. 

238. Vîndarea unui lucru, imobil cu răscumpărare, nu 

trebue să se. confunde &răși cu anticresa, adică cu contrac- 
tul prin care. se dă un imobil în posesiunea creditorului ca 

dînsul să strîngă de-a dreptul veniturile acestui imobil și ea 

cu aceste venituri să fie în drept a: se. plăti. mai întâi de 

dobândile creanţei și dacă mai există vre-o. diferență peste 
aceste dobândi,. atunci acâstă diferență să se impute asupra 
capitalului. Şi aci iarăși cel ce şi-a dat imobilul în anticresă, 
r&mâne proprietar; risicurile sunt, pentru dînsul şi credito- 

rul nu este de cât.un fel de administrator. al: acestui lucru. 

239. Pendente conditione vindstorul nu se consideră pro- 

prietar al lucrului. vîndut, proprietar : “este. cumpărătorul. 
Cumpărâtorul pâte face mai întâi tote actele conservatore. 

Dînsul este în' drept să facă. acte; de administraţiune. 
I)însul este în drept să facă. chiar acte de disposițiune, fie 

de vîndare, fie de constituire de. servituță, de ipoteci, etc.; 
t6te. aceste acte vor, rămâne definitive, dacă „ sondiţiunea nu 
se va îndeplini. | 

240. Legea qice că vindătorul pote. să. uşucapeze faţă 
cu adevăratul proprietar. Ce vrea să dică lucrul acesta ? Se 

pâte întîmpla ca cine-va să fi vindut un imobil care nu era 

al lui, saii chiar un lucru mobil şi cumpărătorul cu pact de 

răscumpărare să fie de bună credinţă, să erâdă că în adevăr 

lucrul vîndut era al'aceluia care 'l-a vîndut. Pendente condi- 

tione, adevăratul: proprietar vine să revendice lucrul, care se 

găsesce în posesiunea cumpărătorului, dacă acest lucru este
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mobil, cumpărătorul pâte fârte bine să invâce principiul: 
En fait de meubles possession vaut titre şi să dică: „am devenit 
proprietar pe acest lucru, pentru-că am şi just titlu actul de 
“cumpărare și buna credinţă, de Gre-ce am credut că cel ce 
a vîndut era proprietar, am și posesiunea lucrului, deci am 

prescripţiunea instantanee. Pentru imobile usucapiunea va 
fi mai dificilă, pentru cuvântul fârte simplu că termenul pac- 
tului de răscumpărare fiind maximum de 5 ani și de altă 
parte usucapiunea, cea mai scurtă de bună credinţă fiind cel 
puțin de 10 ani, se înțelege că nu pâte cumpărătorul. să 
încâpă' o preseripțiune în pers6na sa, care să-l ducă ia usu- 

„capiune față cu adevăratul proprietar, însă el pâte forte 
bine să socotâscă anii aceștia în care pâte se facă r&scum- 
părarea, pentru-că, dacă vîndătorul nu va răscumpăra, să 

potă continua cu usucapiunea și ajunge la 10 ani. Și €răși 

se pâte întîmpla ca și vindătorul cu pact de răscumpărare 

'să fi fost un dobânditor de proprietate cu bună credinţă şi 
atunci cumpărătorul pote uni posesiunea sa cu aceea a au- 

torului săi, pentru a ajunge la usucapiune. 

"241. Cumpărătorul pâte să invâce beneficiele de ver- 
siune și de discuţiune.-Se presupune că se găsesc mai multe 
imobile ipotecate către aceeași persână şi din ele un imobil 
Sa vîndut cu pact de răscumpărare, dacă vine creditorul 
ipotecar să exercite ipoteca asupra acestui imobil, este în 

drept cumpărătorul să dică ereditorului ca să numai. vină 
în același timp la tâte imobilele ipotecate şi ca detentorul 

"-fie-cărui imobil să contribue la plata aatoriei. 

- 942, Este în drept 6răşi cumpărătorul să invâce bene- 
ficiul de diseuţiune, adică să dică cumpărătorul creditorului 
ipotecar: „mergi prealabil, discută bunurile debitorului tău 
şi dacă nu-ți sunt suficiente, atuncă vin- -o şi. te atacă lai 1Mmo- 
bilul care mi s'a vîndut“. : 

243. De şi legeă nu o spune, este necontestat:că cum- 
p&rătorul are dreptul de a purga imobilul de ipotecile sati 
privilegiile cari-l grevâză.. 

| 244. Așa dar, posiţiunea cumpărătorului pendeute condi- 
tione este aceea 'a unui adevărat proprietar. 

Acum, sai condițiunea. nu se îndeplinesce şi atuncă 
vindarea de unde era supusă condiţiunei resolutorii, devine
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pur şi simplă şi deci tâte actele, chiar cele de înstrăinare, 
făcute pendente conditione de cumpărător, rămân în pici6re, 
Sul se exercită răscumpărarea, adică se împlinesce condi- 
țiunea și atunci aplicăm, — cum am spus de la început — 
efectele retroactive ale împlinire! condiţiunei. 

245. Cum este considerat vindătorul? Ca un proprietar 
sub o condiţiune suspensivă. Deci dar tâte actele de dispo- 
sițiane făcute de cumpărător pe când se gisia în posesiunea 
imobilului, ead față cu vînqătorul care 'și reia imobilul liber 
de ori-ce sareină. De aceea legea şi dice că, dacă cumpă- 
răturul a vindut imobilul, pactul de răscumpărare se. exer- 
cită de-a dreptui fați cu noul cumpărător, pentru-că se 
exercită un drept de proprietate supus unei condițiuni sus- 
peusive, care s'a îndeplinit: Prin urmare nu avem aci 0 ac- 
țiune personală, având de obiect a obliga pe cumpărător să 
întâreă imobilul vîndătorului, cum era în dreptul roman, ci o 
acţiune reală care se exercită faţă cu orl-cine deţine imobilul. 

246. De aci tragem consecinţa, că, dacă a fost vre-o ju- 
decată peadente conditione între cumpărător și. o altă persână, 
judecata acesta nu pâte să fie oposabilă vindătorului când 
vîndătorul 'şi reia imobilul, pentru-că aplicăm principiul res 
ânter alios acta şi am combătut ideia că se pâte opune sai 
invoca lucrul judecat acelora sai de acei cari nu ai luat 
parte la judecată. (Comp. vol. II, Despre contracte Și con- 
venţiuni, n. 890). a o 

„247. Ceoa-ce decidem de lucrul judecat se aplică și la 
o. transacțiune intervenită cu cumpărătorul. Acâstă transac- 
țiune nu pâte să fie oposabilă vind&torului, pentru-că, încă 
odată, condiţiunea suspensivă îndeplinită are efect retroac- 
tiv. Acelaş lucru pentru compromis. E 

213. Cu t$te acestea cumpărătorul, de și proprietar sub 
o condiţiune resolutorie, 'este considerat ca proprietar pen- 
tru unele acte ce.ar face, cari de nu s'ar respecta ar suferi 
cu totul transacţiunile. i a 

Actele de administrațiune. facute de cumpărător pen- 
dente conditie rămân valabile şi trebue să fie respectate de 
către vindător, atunci când 'şi reia „imobilul, este dator să 
respecte t6te contractele de închiriere : sai arendare. făcute 
de cumpărător pendente conditione, bine-înțeles întru atât întru 

1



250 - DREPTUL. CIVIL 

cât aceste contracte nu tree peste oeea- „ce. pote face un ad- 
ministrator...: -. ia 
„249. Trebuei să se jospeeto Și plata de chirie sati arenda 

făcută, chiar cu anticipaţiune, întru. cât acestă plată este fă- 
cută Ja timp regulat. . 

In genere scim că chiriile se plătesc din G în 6 lună ȘI 
| chin cu o 'lună de dile înainte; deci dar dacă cumpărătorul 

se giăsesce în posesiunea - lucrului la epoca când se face 
plata chiriilor, plata chiar este valabilă, de Și vîndătorul şi-a 
exercitat dreptul săi de răscumpărare mai înainte de expi- 
rarca-termenului de 6 luni pentru care s'a făcut plata. 

250. Am .vădut că: vîndătorul este dator să restitue 
preţul, spesele contractului și cheltuelile de reparațiuni utile. 
-Am spus: că nu este dator. vîndătorul să restitue preţul - 
cu' dobândă, pentru-că cumpărătorial. este în drept să ție 
fructele lucrului vîndut pe câtă vreme aceste fructe sunt 
percepute de dînsul pendente conditione. 

- - “Dicem fructe, nu și produsele.eari nu ar A feuote. De 
și specia se presintă fârte rar, însă tâtă lumea spune mai 
mult ea exemplu pentru aplicarea acestui principiă, că dacă 
sar [i găsit pondente conditione vre-un tesaur pe imobilul vîn- 
dut cu:pact de: răscumpărare, un asemenea tesaur aparţine 
nu cumr&rătorului ci vînqă&torului, dacă el? Și “exercită pactul 
de rtscumpărare la termenul fixat. : 

251. În privinţa fructelor dificultatea este pentru anul 
din, urmă. Cun6scem: cum legea regulâză dreptul la fructe 
între proprietâr și usufructuar. Ce are: să se întâmple între 
cumptrător și vîndător, când este vorba de fructe cari se 
percep de către cumpărător p6te în ajunul exerciţiului drep- 
tului de răscumpărare şi vice-versa, ce are 'să se întâmple 
pentru ructele pentru cari s'a .cheltuit de, cumpărător și 
vin6 vîndătorul de exercită pactul săi toemai î în n ajunul per- 
cepţiunei? 

Nu credem că este bine să aplicăra rogulele de la usu- 
„-Îruci. Este mai drept să punem principiul că. fructele pen- 
tru anul din urmă trebue să se împartă între vîndător şi 
cumpărător proporţional cu dilele în cari a fost în posesi- 
une cumptrătorul şi în asemenea cas, dacă cumpărătorul a 
cheltuit pentru aceste fructe, negreşit că vindătorul' este 

,
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dator să ţie semă de aceste 'cheltueli. (Maread6 art. 1873, 

III. — Aubry et Rau, $ 357, n. 19). 
259. Este Grăşi necontestat că crescerile cari le-ar av6. 

imobilul în timpul acesta sunt pentru vîndător, aşa aluviu- 

nea revine vîndătorului, când el exercită pactul de r&scum- 
părare. (V. diferitele. specii, Aubry et. Rau $ 357, tex. și 
n. 16—18), : o 

"CAP. VII 

Despre licitaţiune 

Art. 1388. Dacă un lucru comun al maj multor nu se pâte împărţi 

uşor şi fără pierdere; 
Sai dacă într'o împărţâlă de bună-voa s "ar afla lucrati pe cari nici 

anul din împărțitori n'ar put6, sati n'ar voi a lua: 

Viîndarea unor asemeni lucruri se va face cu vicitaţiune şi: preţul se 

va împărţi între co-proprietari. 

Art. 1389. Fie-care din proprietari pâte cere a se chema la licitaţi- 

une străinii; vor trebui de neapărat să se cheme dacă unul din co-pro- 

prietari este minor. : 

, Art. 1390. Modul și formalităţile pentru licitaţiune sunt arătate la 

titlul „Despre succesiuni“ şi în _codicelo de procedură. 

253. “Acest cap nu face . „toemat obiectul codului civil, 

ci mai mult face parte din procedura civilă. De altă; parte 

'disposiţiunile de aci sunt cunoscute de când ne-am ocupat 
de împărţirea succesiunei şi am spus că t6te regulele de 
împărţire ale. succesiunei se aplică şi-la ori-ce. împărţire, în 
orl-ce situaţiune s'ar găsi averea ce se împarte. - 

CAP. VIII 

Despre strămutarea creanţelor şi altor lucruri necorporale 

251. Vîndarea: pote să aibă de obiect sait un lucru cor- 

poral, ceea-ce. se întâmplă maă. în tot-d'a-una și despre care 

am vorbit până! acuma, saii un. lucru incorporal, un drept
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6re-care, fie personal, fie real, O creanță sait alte lucruri 
necorporali. 

Acâstă vîndare ia numirea tecnnică de cesiune, vînqă- 

torul se numesce cedent, cumpărătorul cesionar și acel 'con- 
tra căruia există dreptul ce s'a vîndut se numesce cedat. 

“In rubrica ce se dă Capului se qice :: Despre strămutarea 
creanţelor, adică despre transmiterea proprietăței creanţelor. 
Acestă transmitere pâte să fie sai cu titlu oneros, sati cu 
titlu gratuit, 

Legea se ocupă în particular de cesiunea făcută cu 
titlu oneros și nai cu s6mă de vîndarea creanţelor. 

In acest cap se tratâză diferite cesiuni. Mai întâiti : Des- 
procesiunea creanţelor (art. 1351—1398); apoi Despre vindarea 
untă moşteniri -(art. 1399 —14u1); şi în fine cesiunea dreptului 
litigios, unde găsim retractu/ litigios sati dreptul ce ure ceda- 
tul de a depărta pe cesionarul unui drept litigios (articolul 
1402—1404). 

Despre cesiunea creanţelor - 

Art. 1392. Cel ce vinde o creanță, sati veri-ce alt lucru necarporal, 
este dator să răspundă de existenţa sa, valabile în folosul săi, în momen- 
tul vîndării, de şi vîndarea n'ar coprinde acâstă îndatorire de răspundere. 

Art. 1396. Viudarea sati cesiunea unei creanţe coprinde accesoriile 

creanţel, precum cauţiunea, privilegiul şi ipoteca. 

Art. 1397. Vîndătorul sai. cedentele unei creanţe, nu răspunde de 
soivabilitatea debitorului de cât dacă s'a îndatorit anume la acâsta și nu- 
mai până la suma preţului de dînsul primit. 

Ari. 1398. Când a primit asupră'și răspunderea pentru solvabilitatea 
debitorului, acestă îndatorire se înțelege contractată numai în ceea-ce pri- 
vesce solvabilitatea actuală a debitorului, nu şi cea viitâre, afară de casul 
când se stipulză anume contrariul. 

255. In. principi se pote ceda ori-ce creanţă, .ca Şi ori-ce 
drept. 

Sunt cu tâte. acestea unele arepturi, cari nu pot fi ce- 
date, așa: 

a) Deja cun6scem că dreptul de uz nu pote să fie ce- 
dat (art. 571, v. vol. 1, Despre usufruet, n. 110). 

256. î) Dreptul de abitațiune. Dacă cel ce are dreptul
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de abitaţiune locuesce el însuși în casă, atunci el pâte primi 

pe altul ca să locuiască cu dînsul chiar cu titlu oneros, în- 

chiriină o parte din casă. (Art. 572, idem n. 113). 

257. c) Asemenea nu pâte fi cedat nici dreptul ce are 

cine-va de a cere alimente. Sunt casuri în cari cine-va este 

în drept să câră alimente şi creanţa acesta nu pote fi ce- 
dată, adică cel ceare dreptul la alimente nu pote să'și vîndă 
acest drept. către o altă persână. 

Pâte însă cine-va să vîndă dreptul î în acest sens că, 

dacă se datoresce alimente pe trecut sai chiar pe un timp 
scurt pe. viitor, pâte.să cedeze aceste alimente, mai cu s6mă 

când “i-a înaintat creditorul sumele de bani pentru aşi pro- 
cura alimente, de 6re-ce se întârziase din partea debitoru- 
lui procurarea, acestor alimente. Aşa, un brutar sau o altă 
pers6nă a procurat alimente; este natural că pentru aceste 

alimenta, pâte cel ce le-a înaintat să eră banii de la debi- 

tor însă creanța alimentară în sine nu pote fi cedată, fiind-că 
acâstă creanță este creată toemai în favârea anume a cută- 

rei persone, care are acest drept. (Aubry et Rau, $ 359 

tex. şi n. 18). a. 
258. d) Mai ave în codul de proceâură art. 409 şi 410 

unde se dice că nu pot să fie cedate, lefurile, pensiunile, 
recompensele naționale, ete. Aceste articole. aii fost modifi- 

cate de o lege ce a intervenit la 1881 Martie 1, lege intitu- 
lată „Pentru . interpretarea . și modificarea ari. 409 şi 410 din pro- 

cedura civilă“, . 
Vechiul text al art. 409 şi 110 spunea că pensiunile de 

retragere, lefile şi recompensele nu pot fi urmărite de cât 
în unele casuri anumite, de ex., pentru creanţe privilegiate 
pentru zestrea femeii, ete.; unele. din ele numai pentru a 

treia parte, altele pentru jumătate şi rămânea deschisă con- 
troversa dacă aceste drepturi pot fi cedate. Mulţi diceaii că, 
nesesibilitatea trage după sine necesibilitatea, ceea-ce nu se 
pâte urmări, nici nu se pote ceda, fiind-că aceste drepturi 
create pentru ca să'şi.p6tă ţine existența funcţionarul și pen- 
sionarul, deci dar, după cum el nu se pote urmări, tot ast- 
fel nu pot. nici să se cedeze. Cu tâte acestea, practica din 

ce în ce venea să recunâscă de bune aceste cesiuni şi se 

făcuse abusurile. cele mai mari, mai: cu sâmă cu cesiunea
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pensiunilor pe la. diferiţi cămătari.. Atuncăa intervenit acâstă 
lege calificată interpretativă, pentru ca să scape întru cât- -va, 

de critica, că: ar fi-o lege cu efect retroactiv. 
Etă în -ce mod ati fost redactate aceste articole. . 

„Art. unic. Art, 409 şi 410 din procedura, civilă se înlo- 

cuese cu cele următâre: 
Art, 409, „Pensiunile de. retragere, recompensele naţio- 

nale şi lefile eclesiasticilor, "militarilor și tuturor impiega- 
ților. plătiţi din tezaurul public sai din alte case publice nu 

se pot cedanici. în total, nici în parte. Ele nu se pot urmări . 

de cât până la.o treime pentru datorii către Stat, penalități 

prevă&dqute.de legi, precum și creanțele privilegiate! pre- 
scrise de art. 1780 : din codicele civil, în ceea-ce privesce 

plata. dotei. legiuitei socii, precum şi alimentele acordate de 
lega atât. :. . cât și copiilor, - 

: „Cesionaril: de pensiuni cu titluri anteridre legei de faţă 

pot cere restituirea capitalului numărat, cu a lui legală do. 

„bândă şi obţine despăgubirea lor prin urmărirea, până la o 

treime a pensiunei“... 

Sa se observe ce se spune în ce privesce cestiunile 
trecute, când se dice ca să se restitue numai sumele de 

bani 'ce s'aii dat și numai cu dobânda lor legala. 
Art..410. „Este nulă ori-ce urmărire. sati cesiune făcută 

"în contra. prescripţiunilor presentei secțiuni. 

„In sesiunea anului 1892 Corpurile Legiuitâre modi- 

fică din noii art. 409 din procedura civilă și asimileză în 
ceea-ce privesce aceste cesiuni, pe. militari. civililor. 

259..0 cestiune care se ridică: este dacă: particularii 
pot isbi. de neurmărire saii chiar a scâte din: comercii unele 
creanţe. Acesta se întâmplă adesea cu cei ce: fac daruri. 
-Cine-va' voesce u asigura unei persâne, la care ţine, exis- 

tența; i dăruesce o rentă viageră Și prevede ca acâstă 
să nu potă fi cedată. 

Laurent, XXIV, n. 467,.refuză în mod: absolut partiocu- 
cularilor dreptul de a isbi de neurmărire saii de necesibi- 
litate o creanţă sai un drept. [il qice că: numai legei este 
permis. să declare că nu se pote urmări sati ceda o cre- 

anţă și că un :particular nu pote face acâsta. | 
In practică adesea, ori se respectă asemenea condiţi-
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uni puse pentru unele casuri anume determinate, pentru-că 

nu are nimie nici contra ordinei sociale, nici. care să 

se6tă din comerciii un lucru. P6te forte bine cine-va să lo- 

vâscă de neînstrăinare pentru un timp mărginit unele obiecte 

şi acâsta se întâmplă î în practica n6stră fârte adesea cu con- 

tractul de căsătorie. Aşa, se întâmplă adesea că un părinte 

înzestrâză pe fiica sa, însă neavînd -un. lucru imobil pe care 

să ”] dea zestre, pentru-că atunci, conform legei, nu sar 

put urmări nici venitul, i dă o avere mobilă, de exemplu 

bonuri şi dice: „dai zestre fiicei: mele 30.000 lei în bo- 

nuri, însă înţeleg ca aceste bonuri să fie depuse la o casă 

publică, neputând bărbatul să primâscă de cât cuponele, 

iar nici odată capitalul“. Lucrul acesta, se. vede mai pe fie- 

care di şi până astă-di nu s'a ridicat cestiunea dacă este 

sati nu valabilă o asemenea declaraţiune, că nu se pote ur- 

mări, nici înstrăina ceea-ce sa constituit zestre.. (ăăsim în 

art. 1650 că o rentă constituită cu titlu gratuit pote fi de- 

elarată neurmăribilă şi credem că nimic nu se opune ca 

să se declare incesibilă. 
260. Trecem acum la o altă ordine de idei și ne între- 

băm:: ce conţine vîndarea, unei creanţe ? 

Am vă&dut că vîndătorul: este ținut să „predea lucrul 

vîndut şi să răspundă, fie de evicţiune, fie:de _viciuri as- 

cunse. Când esto vorba de vîndarea unei creanţe, s'a între- 

bat legiuitorul la ce anume se obligă vîndătorul ? 

Mi întâiu legiuitorul spune că cesiunea unei creanţe 

conţine tâte “accesoriile acestei creanţe, cu alte cuvinte, cum- 

părătorul cesionar se găsesce în aceeași situațiune în care 

s'a găsit cedentul înainte de a se face cesiunea. l)eci dar, 

dacă o creanţă era constatată prin un titlu executorii priu 

el însuși, necontestat că se bucură cesionarul de același 

drept de care se bucură cedentul, de a. urmări fără să mai 

cheme în judecată pe cedat pentru realisarea creanţei ce i 

s'a vindut. Dacă creanţa era asigurată cu vre-un privilegii 

saii cu o ipotecă, 6răși este necontestat că cel ce vinde 

ac6stă creanţă. înțelege să o. vîndă cu t6te accesoriile, cu 

t6te siguranţele, așa în cât de drept trece împreună cu cre- 

anţa şi privilegiile şi ipotecile cu cari era asigurată acâstă 

creanţă.
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Intre accesoriile : unei creanţe intră dobândile:ce pro: 
duce acâstă creanță, deci dacă cine-va avea să ia cu-un în- 
scris, de exemplu 5000 lei şi se dice în înscris că debitorul 
datoresce acest capital cu: dobândă, cesionarul este în drept 
să c6ră nu numai capitalul, dar și dobânda. 

261. In privința dobândei - discuțiunile nu: va fi nici: 
odată de o dobânda care are să curgă în viitor, t6tă lumea 
este de acord să spue că cine vinde o creanţă cu capitalul 
vinde și dobânda ce are să curgă de aci înainte; dar ces- 
tiunea se ridică asupra dobângilor cari se datorese pe tre- 

cut în momentul în care s'a făcut cesiunea, dacă aceste do- 
bândă întră în lucrul vîndut? , 

| Autorii fac din acâsta mai mult o cestiune de fapt, să 
se caute mai mult a se vedea care a fost intenţiunea păr- 
ţilor. (Laurent, XXIV, n. 535). 

262. Un alt cas ce se pâte presinta, este cel următor: 

Scim că pote să fie vîndarea unui lucru cu drept de 
răscumpărare ; se întâmplă adesea în casul unui: asemenea 

pact ca vîndătorul să nu 'și fi primit prețul de la cump& 
rător și să fi vindut altuia creanța sa, ce oare contra cum- 

pă&rătorului. Lucrul s'ar păr6 extra-ordinar la prima vedere. 

Cine-va, este silit să vîndă, pentru-că are trebuinţă de bani 
și cum putem: presupune că cel ce are trebuinţă de bani 
să primâscă să vîndă fără să i se plătâscă preţul? Cu tâte 

acestea lucrul se întâmplă. Cumpărătorul neavând bani se. 
p6te ca vindătorul să primâscă a fi plătit: mai târqiă, având 

speranța că va put6 ceda creanţa sa. 

In practică se admite că cel ce vinde oreanţa de vîn- 

Q&tor nu înţelege să vindă și dreptul de răscumpărare Şi 

că trebue să se menţie vîndătorului întreg dreptul de răs- 
cumpărare. 

_- Dacă cumpărătorul, până în momentul în-care se exer- 

„cită de către vîndător răscumpărarea, a plătit pe acela că- 
ruia "i-a cedat acest preţ, vîndătorul va trebui să restitue 
cumpărătorului acest preţ, iar dacă cumpărătorul nu a plătit 
pe cesionar, negrâșit că vîndătorul va fi obligat să plătescă 
el pe cesionar, pentru-că dacă plătesce pe cumpărător şi 
cumpărătorul devine insolvabil, cesionarul este ţinut că- 
tre cedent. - e
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263. Nu intră însă în accesoriile. unei creanţe o prero- 
gativă personală, unele posițiuni excepţionale.pe cari lear 
av6 în pers6na sa cedentul. Aşa se pote întâmpla să'se facă 
o cesiune a unei creanţe ce are un sociit. contra . celui-l-alt 
Și în contra cărei, cât ţine căsătoria, nu curge. prescrip- 
țiunea. , 

Este necontestat, că cesionarul nu se bucură de drep- 
tul de-care se bucură: cedantul ca să nu curgă prescripți- 
unea contra lui atât, cât durâză căsătoria. Nu putem dice că 
ac6stă suspendare ur constitui un accesoriu al creanţei care 
S'a cedat. . 

264. Să trecem acum la obligaţiunea vîndătorului de 
creanţă, care consistă în a garanta lucrul vîndut, adică cum 
că el este proprietar pe lucrul vîndut. 

Cedentul ea ori-ce: vîndător — dice legea — răspunde 
de, existența creanţei. El se obligă a face proprietar pe ce- 
sionar pe acâsta creanță, după cum vîndătorul unui lueru, 
corporal garanteză cumpărătorului proprietatea acestui-lucru. 

| Se pune de autori, negreşit căutând a se desvolta mai 
mult “sau nai puţin ideia, următârea întrebare : ce se înțe- 
lege cu. existența unei creanţe? .Cum trebue să înțelegem 
noi acâstă răspundere a vînqătorului ?. De 

Se pâte întâmpla ca creanţa să fi fost stinsă, când s'a 
cedat. Am. găsit între hârtiile părintelui mei pe care. 'l-am 
moştenit, un înscris al unei persâne, în care se da: datâre - 
pentru o sumă de bani, n'am găsit nicăeri notat că acâstă 
sumă de bani ar fi fost primită. Vînd acâstă ereanţa, dar în 
urmă când se urmăresce -pretinsul debitor, acesta soâte o 
chitanță din partea autorului meii prin care se constată că 
în realitate dînsul plătise. Debitorul nu avusese timp să "ȘI 
retragă înserisul, de cât a primit de la. creditor o chitanță 
în regulă prin care se constată că 'şi-a primit suma:de bani. 
Sau se pâte întâmpla ca debitorul să invâce la rîndul.lui 
o altă creanţă în contra mea, pe care eii nu 'o cunose și să 
invoce cu modul acesta o compensaţiune. Asemenea se pâte 
întâmpla ca debitorul cedat să aibă în favârea sa vre-o ex- 
cepţiune, cum ar. fi minoritatea lui, sai. exercitarea unei 
violențe sai “unui-dol, în care cas pâte invoca. nulitatea 
obligaţiunei. a. i | -
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In tâte aceste casuri nu există creanţă și vîndătorul 
răspunde către cumpărător. 

265. R&spunderea acâsta dă loc mai întâi la, 'restitui- 
rea prețului; pote însă să dea loc şi la daune-interese. Am 

cumpărat pentru 8.000 lei o creanță, care era de 15.000; 
necontestat că sunt în drept să reclam de la vîndător nu 

8.000 de lei, dar 15.000, cât represintă creanţa vîndut, Acest 
punct este afară, din ori-ce disouţiune. 

266. Scim că în garanţie vîndătorul pâte să stipuleze 
ca să nu răspundă de evieţiune. Acelaşi lucru pote să aibă 
loc şi la cesiunea unei creanţe. 

Iți cedez o creanță ce am contra lui Primus, dar fac 
cesiunea în. riscul şi pericolul tăi, eii nu garantez că în 

. realitate există creanță. Lucrul acesta se întâmplă când pre- 

ţulL acestei creanţe ar fi prea mic. Aşa, o creanţă de 12.000 
„lei, care se vinde cu 1000 lei. In asemenea, cas aplicăm prin- 
cipiile generali pe cari le cun6scem în materie de evicţiune 
ordinară. Dacă părţile ati dis că cedentul nu răspunde de 
existența creanţei și dacă creanța în realitate nu a existat, 
vîndătorul este dator să restitue cumpărătorului numai pre- 

ţul pe care "l-a primit fără: causă și numai aturici când păr- 

ţile s'ar exprima într'un mod neîndoios şi ar dice: vînd 
creanța ce am contra lui Primus, nu garantez existența ci 
şi declar că dacă creanţa ar fi nulă să nu fie în drept ce- 

"sionarul a reclama de la mine nică chiar preţul care mil 
dă; într'un asemenea cas cedentul nu va restitui prețul ce- 
sionarului. 

Cu tâte 'acestea există şi aci un cas în care vindătorul 

nu se pâte apăra dea r&spuude de evicţiune şi anume. ca- 

sul când neexistenţa derivă din faptul săă şi anume când s'a 
vîndut 'o creanţă Și Sa spus că nu se garantâză exis- 
tența ej, însă însuși cedantul a primit de la cedat suma 

datorită. 
267. De altă parte pot părţile să întindă acâstă răspun- 

dere şi să dică: vînd creanţa ce o am contra cutărei per- 
s6ne şi garantez nu numai existenţa ereanței dar și solva- 

bilitatea debitorului cedat. 
Pentru ca să existe garanţie de solvabilitatea debito- 

rului cedat, se cere să fie o stipulaţiune expresă adică tre-
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bue ca întrun mod expres vîndătorul să garanteze pe cum- 
p&rător de solvabilitatea debitorului. 

968. Insă legea dice că, în acest cas, se înțelege nu- 
mai solvabilitatea presentă, iar nu şi solvabilitatea viitâre. 

Când vindătorul răspunde de existenţa creanței, au- 
torii die că există răspundere de drept, adică răspunde NU- 
mai dacă, din punctul de vedere al dreptului civil, există 
sat nu creanță. Când vîndătorul ia răspunderea solvabili- 
tăței debitorului, atunci se dice că există răspundere de 
fapt și aci legea spune că vîndătorul nu răspunde de cât 
de solvabilitatea: presentă, nu şi de cea viitre. Solvabilita- 
tea presentă însemnâză solvabilitatea în momentul cesiunei 
nu în momentul exigibilităţei creanţei. Dacă am presupune 
că există o ereanță cu termen, când vîndătorul a luat obli- 
gaţiunea expresă de solvabilitatea debitorului contra căruia 
a făcut cesiunea, el nu r&spunde de solvabilitatea pe care ar 
avea-o debitorul în momentul când s'a împlinit termenul ci 
de aceea pe care o avea în momentul când s'a făcut cesiunea. 

"269. Pote să tie r&spundere şi de solvabilitatea viitâre 
şi anume: vîindătorul 'vine și dice: „nu al să te temi de ni- 
Mic, ești sigur că vei fi platit pentru-că'ţi garantez chiar 
solvabilitatea viitâre“. 

Pentru ca să fie obligaţiune din partea cedentului pen- 
tru solvabilitatea debitorului cedat, în viitor, . trebue să fie 
anume spus în actul de cesiune. îi 

270. Pentru solvabilitatea viitre . avem 6re-care difi- 

cultăți. Mai întâiu cât are să ţie acâstă solvabilitate viitore ? 
Cât timp garantez ei de solvabilitatea debitorului? Ore 
m'am angajat ca ori cât ar voi să aștepte cesionarul spre a 
reclama, creanţa contra debitorului, ei să răspund în infinit? 
Nu pot et cedentul la un moment dat și să dice: „ai săți 
impuţi și ţie ceva cesionarule, că al lăsat un termen aşi 
de lung fără să urmăresci pe debitor, în care timp ela dove- 
nit insolvabil:? Chiar în casul în care există răspundere de 
o solvabilitate viit6re, în fapt se va căuta a se vedea daci: 
cum-va nu are cesionarul să 'și impute ceva că nu a ur- 

mărit la timp creanța în care ceas cedentul pâte să dică : 

„al armat tu singur „credinţei 'ce aveai în fața debitorului, 
fiind-eă atunci când el se eletina nu ai făcut diligența ce- 

63153 „19
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rută ca să'l urmaăresei şi ai Jăsat expres să se plătâscă alți 
creditori, sciind că ai să ici de la mine“. Tot ast-fel pentru 
„asul în care creanța cedată era asigurată cu o ipotecă și 
cedentul a negligeat să reînoiască inseripțiunea, din care 
causă "Şi-a pierdut rangul. 

271. In acesta răspunderea de solvabilitate a debitorului 
pe viitor diferă de cauţiunea ce se dă asupra unei creanţe. 
Cel ce dă cauţiune trebue să plătâscă, ori-ce s'ar întâmpla ' 
şi ori-cât de târdiii s'ar adresa creditorul la, cauţionator, 
afară numai dacă ar exista o prescripţiune. 

212. Este de notat că dice art. 1397: vîndătorul sai 
cedentul unei creanţe nu răspunde de solvabilitatea debi- 
torului de cât dacă s'a îndatorat anume la acesta ȘI mai 
până la suma prețului de dânsul primit. 

Când răspund de existenţa, creanței, răspunderea mea 
este aceea a unui vîndător de lucruri corporali, trebue să 
restitui cumpărătorului nu numai preţul pe care "l-am pri- 
mit, dar şi val6rea lucrului, adică, pentru o creanță, trebue 
să răspund până la concurența sumei care constitue cre- 
anţa, de exemplu dacă creanța este de 15.000 lei şi dacă s'a 
vîndut pe 10.000 ei răspund de existența creanţei nu nu: 
mai până Ja suma de 10.000 lei, ci până la 15.000 cât se da- 
toresce ; pe când atunci, când este vorba de solvabilitatea, debi- 
torului nu răspund de cât numai până la concurența preţului. 

Lueru curios, legea vorbesce de. concurenţa, prețului 
primit numai pentru solvabilitatea, presentă, în art. 1397 şi 
când vine la art. 1898 nu mai dice nimic. Până unde are să 
răspundă vîndătorul de: solvabilitatea viitâre ? Se face un 
argument & fortiori din art. 1398. Se dice că, dacă în casul 
în care am garantat solvabilitatea, presentă, ei nu răspund 
de cât până la concurența preţului pe care 'l-am primit, cu 
mai. mult cuvânt nu voii răspunde de cât până la concu- 
rența acestui preţ în casul în care am garantat nu numai 
solvabilitatea presentă, dar și cea viitâre. 
“ Se întrebă însă pentru: ce legea face răspundător pe 
vîndătorul care garantâză solvabilitatea debitorului numai 
până la concurența, prețului primit şi nu se lasă principiul . 
libertăţei speculei în materie de comereiti î ? Lucrul se ex- 
plică prin ideia ce aveati autorii codului Napoleon asupra!
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speculelor şi mai cu s6mă a împrumuturilor cu usură Și în 
realitate răspunderea -de solvabilitate a debitorului s&mănă 
curat cu un împrumut făcut cu usură, saii debitorul va fi 
solvabil şi atunci în loc de 10.000 lei cesionarul va intra în 
suma totală de 15.000 lei, sai debitorul nu va fi solvabil 
şi atunci cesionarul este sigur că vine la mine ca să dai 
acâstă sumă de 15.000 lei. Pe de altă parte legea declară 
nul contractul prin care cine-va se duce să depună un ama- 
net la altul pentru o sumă de bani şi în care sar adăoga 
că, dacă la expirarea termenului împrumutatul nu va plăti 
suma, atunci creditorul amanetar să fie proprietar de drept 
pe lucrul depus în amanet; e 

Legiuitorul consideră - acâsta ca un contract, care is- 
besce cu desăvirşire transacţiunile şi face din acâsta o clausă 
de ordine publică în contra căreia părţile nu pot conveni 
nici prin convențiune expusă, nică într'un mod tacit. 

" Redactorul codului "și-a dis: In realitate când am vîn- 
dut o creanță de 15.000 lei pentri 10.000 1ey ŞI am garantat 
solvabilitatea viitâre, am făcut lucrul următor: M'am împru- 
mutat cu 10.000 lei și m'am angajat ea la expirarea terme- 
nului de 2 sai 3 ani săi plătese 20.000 lei şi tot-de-odată 
dacă la expirarea termenului nu plătesc acâstă sumă tu -să 
devii proprietar.de drept pe acâstă creanţă. 

„Acesta nu este permis şi aşa se explică pentru ce le- 
giuitorul când este. vorba de răspundere de garanţie pen- 
tru existența creanţei, întinde răspunderea, nu numai până 
la concurența preţului, dar până la concurenţa creanţei, pe 
când dacă este vorba de solvabilitatea debitorului, cedentul 
nu pote răspunde de cât numai până la concurența sumei 
pe care a primit-o. " " 

Art. 1391. La strămutarea unei creanţe, a unui drept sati a unei ac- 
țiuni, predarea între cedente şi cesionar se face prin remiterea titlului. 

Ari. 1393. Cesionarul nu pâte opune dreptul săit la o a treia per- 
sână de cât după ce a notificat debitorului cesiunea, . 

Același efect va avâ acceptaţiunea cesiunei făcută de debitor întrun 
act autentic. E | a 

Ari. 1395. Dacă mal înainte de notificarea cesiunei făcută de ce- 
dente, sai de cesionar, debitorului, acesta plătesce cedentului, liberarea 
sa va fi valabilă. "
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273. Art. 1391 se servă de cuvântul predare și spune 
că ea se face între cedent și cesionar prin simpla remitere 
materială a titlului, sati prin consimţămîntul părților. Acest 
cuvânt de predare este inexact, pentru-că legiuitorul s'a 
pronunţat deja asupra modului cum trebue să se facă pre- 
darea “unui lucru vîndut când acest lucru este incorporal 

(art. 1318). De alt-ceva se ocupă art. 1391 şi cuvântul pre- 

dare 'are alt înţeles. Legiuitorul voesce să arate, când se 
face cesiunea, în ce mod se face transmiterea dreptului de 

la cedent la cesionar şi în privinţa acâsta aplică pur și 
simplu regula după care contractul de vîndare este un con- 
tract consensual: prin urmare, de la cedent la cesionar, ce- 

siunea se operă prin simplul consimțămînt al părţilor. 

Insă pentru ca cesiunea să fie oposabilă terțelor per- 
's6ne se cere în diferite casuri să vedem de ce natură este 

creanța, pentru:că sunt diferite creanţe pentru cari cesiunea 
nu p6te să fie oposabilă terțelor pers6ne de cât anume în- - 
deplinind unele formalități. - ' 

Aşa dacă ar fi vorba de cedarea unor drepturi imobi- 

liare, cesiunea ca să pâtă fi oposabilă terţelor persâne, tre- 
bue ca să fie supusă formei anume cerute pentru publici- 

tate. Așa un usufruet asupra unui imobil se cedâză, cesiu- 
nea nu p6te fi oposabilă terțelor persâne de cât după ce 
s'a transcris actul de cesiune. 

„274. In privinţa drepturilor propriii dis de creanță, 

cari nu conţin în sine drepturi reale - imobiliare, trebue să 

distingem. 
1. Bfectele la purtător. Cel ce le are în posesiune, este 

în drept să primâscă de la debitor val6rea lor. Aşa sunt 
„rentele de la stat sai serisurile societăţilor de credite ru- 
rale sait urbane. Pentru tote aceste efecte, cari sunt ade- 

vărat creanţe, este suficient ca să se facă remiterea mate- 
rială a titlului de la vîndător la cumpărător, pentru ca ce- 
siunea, să fie oposabilă, ori-cărei: persâne. In tocmai. ca și 
cum ar fi vorba de lucruri imobili incorporali, îndată ce 
cumpărătorul ia în posesiune efectul vîndut, el devine pro- 
prietar. pe acest lucru și pâte opune dreptul s&i de pro- 
prietar ori-cărei pers6ne. 

275, 2. Sunt alte efecte numite efecte la ordin, adică efecte
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cari pârtă în ele formula de a se plăti la ordinul cui-va, 

al căror tip este cambia. Pentru ca si se pâtă transmite 
proprietatea lor faţă cu terţele persâne, trebue să existe 

ceea-ce se numesce un gir..Girul este forma după care se 

transmite proprietatea acestor creanţe față cu . terțele per- 
s6ne și girul nu este alt-ceva de cât trecerea în dosul cam- 
biei de către acel în ordinul căruia a fost creată, că se va 
plăti la ordinul pers6nei către care el a cedat dreptul său. 

„In general girul produce efecte mult mai grave de cât 
o cesiune ordinară, pentru-că girantul ia obligaţiunea, de a 
garanta nu numai existența creanţei, după cum am vădut 
pentru cesiunile ordinare, nu numai solvabilitatea presentă 

a debitorului, dar însuşi de a plăti efectul girat de dînsul. 
976. 3. Acţiunile nominale într'o societate comercială nu 

pot să se transmită faţă cu terțele persâne de cât numai 
prin trecerea în registrul societăței a cesiune! făcute. Există 
un registru anume al societăței, în care se arată numele: 
tuturor proprietarilor de acţiuni şi când unul din proprie- 

tarii unei acţiuni daruesce, sai vinde, acâstă acţiune, de și 
între părți vîndarea este perfectă prin simplul consimțămînt 
al lor, faţă cu societatea sait altă persână trebue să: se facă 
mențiune despre acestă vîndare în registrul societăţei, pen- 
tru ca vîndarea să fie opusă. 

„271, 4. Cele-l-alte creanţe se transmit faţă cu terţele per- 
s6ne prin notificarea, cesiunii făcută debitorului, cedatului 
saii de către cesionar, saii de către cedent. 

"Acestă notificare pâte să fie înlocuită cu o acceptare 
a cesiunii făcută de către debitorul cedat printrun act 

autentic. | 
215. Se pote întâmpla ca creanța cedată. să fi fost asi- 

gurată cu o ipotecă. Am spus deja că transmiterea unei cre- 
anțe face să se transmită și accesoriile unei creanţe, prin 

urmare când s'a transmis creanța asigurată cu ipotecă, în 

același timp s'a transmis însăși ipoteca. Pentru ca ipoteca 
să fie transmisă cu creanța este suficient ca cesiunea să fie 

notificată debitorului saii acceptată de el întrun act auten- 
tie, cu tâte că ipoteca este un drept imobiliar, care nu pâte 
fi constituită de cât prin forma publică a inseripțiunii. 

Dacă ipoteca asigură un. efect la ordin, transmiterea.
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acestui efect, care este creanța principală, prin gir, trans- 
mite și ipoteca care o asigură. Şi ipoteca este transmisă ca 
accesorii, chiar când ea a fost constituită, de un altul de cât 
de debitor. In acest cas însă este prudent ca cesionarul pe 
lângă notificarea cesiunii debitorului principal, să o notifice 
în același timp cesiunea și aceluia care "și-a ipotecat imo- 
bilul, pentru-că pâte acâstă a, treia persână să facă o plată 
fără să scie ca să 'și descrie imobilul; saii dacă nu vo- 
esce să notifice, cel puţin să -facă o menţiune în margi- 
nea inseripțiunei ipotecare cu care este asigurată acâstă 
creanţă. N | 

279. Laurent, (XXIV, n. 476) discută cestiunea dacă 
cesiunea, unei părți de moşteniri trebue să fie notificată co- 
moștenitorilor cedantului? Ast-fel pusă cestiunea, credem că 
Laurent ar av6 dreptate să dică că nu este necesitate ca cel 
ce a vindut o moștenire să notifice acâstă cesiune comoş- 
tenitorilor. De cât Laurent. merge mai departe și presupune 
lucrul următor: Când se vinde o moştenire, acestă moste- 

nire, sau parte dintr'însa, pâte să coprindă lucruri corpo- 

rale, drepturi reale, creanţe, etc. şi deci nu este trebuință — 

Qice Laurent — din partea cumpărătorului moştenirei ca să 
îndeplinescă formalităţile de notificare a acestei cesiuni, de- 
bitorului moștenirei, pentru-că el spune: nu se cedâză cre- 
anța anume cutare din moştenire, nu se cedâză anume drep- 
tul real din moştenire, -ceea-ce se cedâză este o universitate 
de bunuri, care este întreg patrimoniul succesoral. 

„Negreșit că, juridic vorbind, așa este, de cât ar fi im- 
prudent din partea aceluia care cumpără o parte din moş- 
tenire, să nu notifice și celor-l-alți comoșştenitori cumpăra- 
rea sa. Și Grăşi ar fi și mai imprudent dacă dînsul nu ar 
notifica tuturor debitorilor acestei moşteniri că ela cumpă- 
-rat moștenirea și prin urmare creanțele aflate în moştenire 
cari până acum eraii pe capul moștenitorilor cedenți, tre- 
bue să trâcă pe capul lui 'cesionar, fiind-că se pote expune 

„ea comoștenitorii între dînşii să se învoâscă şi să cumpere 
ei partea aceluia care vînduse fără scirea lor. Sau se pâte 

“ca debitorii acestei moșteniri să facă : plata datoriilor lor 
în mâna cedentului și cu modul acesta cesionarul:să ră- 
mână neplătit, fără a put dice nimic. |
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250. Erăşi Laurent, (Ist. n. 479), crede că nu este tre- 
buinţi, să se facă notificarea cesiunii unui drept litigios, 
adică a unui drept care este pendinte înaintea unei jude- 
căţi, asupra căreia există un proces. 

Şi aci credem că ar fi imprudent din partea cumpără- 
torului ca să nu anunţe pe acel contra căruia a cumpărat 
dreptul. Ar put6 acesta să continue judecata cu cel d'intâiti 
saii chiar să facă o transacţiune şi o asemenea transacțiune 
să fie oposabilă. | 

281. Nici o dificultate în cât privesce cesiunea unui 
contract de închiriere saii de arendare. Chiriaşul sai aren- 
dașul p6te să cedeze dreptul săi altei persâne şi legea chiar 
prevede o asemenea cesiune, pentru-că contractul de loca- 
ţiune nu este făcut întuitu personae. Cesiunea unui asemenea 
contract, de locaţiune trebue să fie notificat proprietarului, 
pentru ca el să pâtă sci că are aface cu alt chiriaş sati 
arendaş, altmintrelaa ar put să trateze direei cu Jocatarul 
cel vechii. 

282. Se pâte întîmpla adesea ca creanţa, care s'a cedat, 
să consiste într'o obligațiune solidară şi se întrâbă autorii 
dacă notificarea creanţei trebue să fie făcută tuturor code- 
bitorilor solidari, saii dacă este suficient făcută numai unuia, 
dintr'înşii şi în asemenea cas dacă casarea este oposabilă 
celor-l'alţi? Sunt autori cari die că este suficient să se facă 
notificarea cesiunii numai unuia din 'codebitori și că prin 
ac6sta chiar cei-l'alţi codebitori sunt consideraţi că o cunuse 
şi li se pâte opune cesiunea. Negreşit că și acceptarea fă- 

cută de unul din codebitori a cesiunei ar av6 în acest sis- 
tem același efect. 

Credem că să merge pr departe. Dacă legiuitorul cere 
notificarea sati acceptarea debitorului este tocmai pentru-că 
debitorul, mal cu s6mă când este de bună credinţă, să nu 

facă în urmă vre-o plată în mâna cedentului pentru .ca cu 

modul acesta să se găsâscă față cu acest cedent achitat. - 
Codebitorul solidar de unde să scie el că s'a făcut ce- 

siunea, când cesiunea este notificată numai unuia Gin debi- 
torii lui: Este adevărat că legiuitorul declară unele acte fă- 
cute față cu unul din codebitorii oposabile celor-P'alți ca în- 
trerupere ea preseripţiuuei, dar acâsta ţine la aceea că se dice
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“că este un fel de mandat între codebitorii. solidar ca să se 
represinte unul pe altul. 

Aci nu este vorba de a se represinta unul pe altul, ci 

este vorba pur şi simplu, dacă o cesiune pâte să fie oposa- 
bilă unui debitor căreia nu s'a notificat şi credem că cesio- 

„narul trebue să. notifice cesiunea. fie-căruia, din codebitori, 
pentru ca cu modul acesta să le pâtă fi tutulor oposabilă: 

" (Laurent, XXIV, n. 503). 
283. Notificarea 'cesiunei nu are de obiect a transmite 

proprietatea dreptului cedat, după cum am vădut proprieta- 
tea, dreptului cedat se transmite prin simplu consimţământ 
al părţilor; notificarea face ca cesiunea, să potă fi oposabilă 
„terțelor persâne. 

Din acest punct de vedere și ca aplicaţiune a acestei 
reguli că odată cesiunea făcută, contractul este încheiat, 
adică validitatea lui nu depinde de notificare, se admite de 
tOtă lumea.că pâte să intervie acâstă notificare şi după 
m6rtea vre-unuia din părţi, care a făcut cesiunea, deci dacă 

„cesionarul mâre, moștenitorii săi pot fârto bine să facă no- 

tificarea cesiunii, sau dacă. cedatul: mâre, cesionarul pote 

fârte bine să o notifice moștenitorilor lui. 

„984. Nu tot ast-fel trebue să decidem în casul în. care 

cedentul ar fi cădut în faliment. Notificarea făcută după de- 

claraţiunea de faliment nu mai pâte tace oposabilă cesiunea 
„Şi 6că de ce: Îndată ce se pronunţă declararea de faliment, 
falitul perde cu totul administrațiunea averei sale şi credi- 

torii acestui falit sunt considerați ca fiind puşi direct în faţă 

cu patrimoniul falitului, sunt consideraţi ca cum ar fi înce- 

put o urmărire asupra averei falitului, sunt întocmai cum 

erai creditorii din dreptul roman, cari eraii trimiși în pose- 

siunea bunurilor debitorului. Deci dar din acel moment ei 

devin terțe persâne şi aii drept asupra patrimoniului fa- 
litului. O cesiune notificată în urma declaraţiunii de fali- 
ment este prea târdie și nu se mai pâte opune acestor 
creditori. 

285. Cine p6te opune lipsa notificări? 
«) Mai întâiu pote opune lipsa notificării cedatul debi- 

tor, însă numai atunci când justifică că de la cesiune sati a 
_Plătit, sai a âvut loc o compensaţiune, sai a intervenit un
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alt mod de stingere a obligațiunei între dinsul, cedatul şi 
între cedant. 

licem că numai când dînsul ar invoca o stingere a 
obligaţiunii, în urma cesiunei pâte opune lipsa de notificare; 
după ideia mai tuturor autorilor, — şi numai în urmă Lau- 
rent a, contestat lucrul — dacă cedatul nu are nici un interes 
să opună lipsa de notificare, el nu o mai pâte opune. Aşa 
să presupunem 0 cesiune a unei creanţe învestită cu titlul 
executorii, cesionarul nu a notificat cesiunea cedatului și 
cu tote acestea în baza cesiunei merge de urmăresce pe 
cedat. Cedatul nu pâte să vie şi să dică: urmărirea este 
nulă pentru-că nu s'a notificat cesiunea și nu pâte să dică 
acâsta fiind-că nu are nici un interes. Dacă ar invoca vre- 
o plată făcută de dînsul chiar în urma cesiunei, sati vre-o 
compensațiune, sait novaţiune ori remiterea de datorie, cu 
alte cuvinte un mod de stingere a obligaţiunei intervenite 
între cedat și dînsul, atunci pote invoca lipsa notificării; 
dar dacă dînsul nu justifică cu nimic că-ere anţa a fost stinsă, 
atunci ce interes are să invâce lipsa de notificare * 

286. Pentru cedat este o mare deosebire între casul în. 
care i se notifică cesiunea și casul în care el o primesce 
Mai întâiă, în cât privesce pe cedat, acceptarea nu este tre- 
.buinţă să fie făcută prin âct autentic, este suficient ca el să 
accepte chiar printr'un act sub semnătură privată, ca, ce- 
siunea săi fie oposabilă. Dacă legea cere acceptarea întrun 
act autentic, este ca să nu intervie vre-o fraudă între cesio- 
nar, cedant și cedat, spre a frustra pe creditorii cari ar veni 
în urmă, să urmărâscă cre eanţa. 
| Dicem că este o deosebire fârte mare între casul în 
care cedatul primesce cesiunea şi casul în care i se notifică 
acâstă cesiune. [Deosebirea acâstă am arătat-o explicând art. 
1149 din compensaţiune, în vol. Il, Despre contracte sau 
convenţiuni, n. 650, 631. 

287. Dar trebue Gre să mergem mai departe ȘI să di- 
cem Că în art. 1410 legea nu prevede de cât ceea-ce se în. 
tîmplă mai adese-ori și deci trebue să generalisăm acest ar- 
ticol -și să spunem că, ori de câte ori cedatul primesce ce- 
siunea, nu mai pâte opune cesionarul una: din excepţiunile 
pe cari le-ar fi putut opune cedantul, adică plata, remiterea .
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de datorie, novaţiunea ete.? Autori însemnați ca Aubry et 
Rau ($ 359 bis, tex. şi n. 54—56) şi Laurent (n. 511) vin şi. 
spun că art. 1149 frances nu este de cât o excepţiune și că 

cel ce primesce o cesiune, nu pote în adevăr să invâceo 

compensaţiune, dar pote invoca în favârea sa cele-lalte mo- 

dură de stingere a obligațiunei.- 

Nu înțelegem pe ce anume consideraţiune se basâză 
acești autori ca să ajungă la acestă soluţiune. Este adevtrat 
că în urmă Aubry et Rau ajung la un resultat opus teoriei 
lor, fiind-că vin şi argumentză în modul următor: P6te 
forte bine cedatul să opue modul de stingere saii ori-ce 
excepțiune ar av6 în favorea sa față cu cesionarul, chiar 
după ce a primit cesiunea, însă fiind-că prin faptul lui a 

causat un prejudicii cesionarului, în conformitate cu regu- 
lele stabilite la delicte și quasi-delicte că cel ce pe nedrept 
caus6ză altuia pagube este dator să le repare, dînsul va fi 
ținut către cesionar să-l despăgubâscă de prejudiciile cari 

X-aii' causat aceptarea cesiunei, acceptare care l-a deter- 

minat să plătâscă prețul acestei cesiuni. Resultatul este 

același. 
Acel care primesce pur şi simplu o cesiune prin acesta 

chiar trebue să fie considerat că a renunţat la ori-ce ex- 
cepțiune, fie stingerea obligaţiunei, fie excepţiunea ce ar 

exista în persâna sa, de exemplu o datorie pe care a con- 

tractat-o cedatul, fiind incapabil. - 
Credem dar că acel care primesce o cesiune pur și 

simplu, prin acâsta chiar renunță la excepţiunile ce ar fi 
putut invoca, față cu cedantul, pentru-că o asemenea pri- 

mire echivalâză unei obligaţiuni contractate direct de către 

cesionar și prin urmare el nu pâte opune, nu numai com- 

pensaţiunea (art. 1149), dar nici un alt mod de stingere și 
nici o excepțiune chiar personală a sa, de îndată ce a pri- 

- mit cesiunea. 

>Ss. b) Mai pâte opune lipsa acceptării sau notificărei 

cesiunei un noii .cesionar. S'a cedat o creanță lui Primus, 

Primus nu a notificat debitorului cesiunea; creditorul ce- 
d6ză aceași creanţă lui Secundus; Secundus, mai diligent 
notifică cesiunea; evident că cesiunea, făcută de Secundus 

esta prelerită cosiunei făcute lui Primus, de şi făcută în
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urmă. Fiind-că Secundus a avut grije să notifice mai înainte, 
el pote invoca lipsa de notificare a primei cesiuni. 

289. c) In fine pot invoca 'lipsa de notificare şi credi- 
torii cedantului, atunci când ei fac oprire pe banii ce se da- 
torese către cedat,.cedantului, până atât întru cât acestă 
oprire su făcut. Dacă cesiune, s'a notificat înaintea opri- 
rei, ea pote să fie oposabilă acestor creditori opritori, dacă 
însă oprirea se face înainte de a se notifica cesiunea, cre- 
ditorii cari ati. făcut'o pot invoca lipsa de notificare sait de 
acceptare. 

290. Se întrebă autorii: cunoscința, personală ce ar avâ 
acel care pste invoca lipsa de notificare despre existența, 
cesiunei care nu este notificată, pâte să-i împedice a nu mai 
put invoca lipsa de notificare? 

Asupra acestui punct mai toţi autorii (Vedi însă Lau- 
rent. n. 485—490) die că se pâte invoca lipsa de notificare 
chiar de către cel ce a avut cunoscinţă de cesiune. In prin- 
cipiti de câte ori legea pune o condiţiune, care trebue să 
se îndeplinâscă pentru ca un drept să pâtă fi oposabil ter- 
ţelor pers6ne, prin acâsta chiar el nu voesce să mai lase 
judecătorului să judece faptul, dacă aceste terţe persâne ait 
avut sau nu cunoseință de existența dreptului. 

Pentru creditorii urmăritori mai cu s6emă cunoscința 
ce ei aii că este cedată creanţa, nu pâte să fie un obstacol 
urmăririi lor. Acsstă soluțiune însă în fapt primesce o re- 
stricţiune. Dacă s'ar dovedi în fapt că aceste terțe persâne, 

„având cunoscinţă de existenţa cesiunei, ai făcut un act mai 
mult în înțelegere cu cel ce a făcut cesiunea ca să frustreze 
drepturile cesionarului de atâtea ori. cesionarul, dovedind 
existența unei asemenea fraude pote să-i depărteze. Vorbind 
despre transacţiune vom constata că acesta - este șistemul 
adoptat de noi. | 

| 291. După ce se face urmărirea, adică după ce credi- 
torul unei pers6ne merge de opresce banii ce se datorâză 
de o altă pers6nă debitorului, se într6bă dacă so mai pâte 
face o cesiune? Așa, am să iati de la Primus suma de 3000 
lei, Primus are să-ia de la Secundus 6000, mă duc şi fac 
oprire în mâna lui Secundus pentru 3000 lei; după ce se 

face acâstă urmărire, Primus vinde :creanţa sa lui Terţius și
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„notifică lui Secundus acestă cesiune; întrebarea este: notifi- 
carea urmării făcută după urmărire este ea valabilă? Au- 
torii sunt unanimi să dică: da, pentru-că, până când nu se 

face plata, debitorul care este la rîndul lui creditor, cedan- 

“tul, încă este proprietar pe titlu, pe creanţa sa, este întoc- 

- mai ea cum ar fi un sequestru pus pe un lucru mobil, pe 
cât nu se face vîndarea acestui lucru urmărit, pe atât de- 

bitorul este proprietar pe acest imobil şi vîndarea ce ar 

face acest debitor este valabilă, mai cu semă când cump&- 

rătorul ar despăgubi pe vîndător de preţ. Deci dar o ce- 

siune pâte să fie notificată și chiar făcută după urmărire. 
Acest punct este necontestat astă-di. Rămâne cestiunea 

a se sci cum ati să se reguleze între dînşii primul urmări- 
tor cu cesionarul posterior şi cu alți .urmăritori veniți după 
cesiune? Așa, să presupunem o creanță de 3000 lei urmărită 

de către Primus pentru suma de 1500 lei şi vîndută în urmă 
lui Secundus. Aci nu se presintă dificultate în practică. Mai 

toți autorii consideră cesiunea făcută după urmărire ca o 

nouă urmărire fiind-că în dreptul modern nu există nici o 

preferință între urmăritorii de mai înainte şi cei veniţi în 

“urmă. In sistemul modern până când nu se face distribuţi- | 

unea banilor, .pâte să vie ori-cine să facă o urmărire. Dacă 

sunt mai mulţi urmăritori se deschide un tabloii şi fie-care 

din urmăritori primesce din suma urmărită în proporțiune 

cu creanța sa. Cel dîntâiui urmăritor nu are nici o preferință 

faţă cu urmăritorul din urmă, însă acesta până în momentul 

închiderei tabloului. Autorii die că, după cum pote forte 

-bine Secundus cesionar :să facă o urmărire pentru 8000 lei 

asupra aceste creanţe, tot ast-fel pâte să cumpere creanța 

pentru 3000 lei. Așa că Primus fiind urmăritor pentru 1500 
„lei şi Secundus pentru 3000, cel d'întâii va primi numai 

1000 lei şi cel de-al doilea 2000 lei asupra sumei de 3000 
lei urmărită şi cedată în urmă. 

292. Dar unde se complică cestiunea este în casul ur- 

mător. După ce.am presupus că s'a făcut o urmărire de 

Primus, o cesiune în favârea lui Secundus, până să-şi pri- 

mâscă Primus banii vine Terţius şi face o a doua urmărire. 
Intrebare: ce efect va av6 acâstă a doua urmărire faţă cu 

- Primus și cu Secundus? Aci suntem în faţa, unei contro-
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verse unde mai fie-care autor îşi are sistemul săi. Dificul- 
tăţile fiind mari, se pricepe 'să existe atâtea sisteme, din cari 

trei sunt mai însemnate. Sunt două sisteme radicale, cari 

at în favorea lor cel puţin acâsta că resolvă cestiunea, în- 
tr'un mod mai simplu, mai practic. 

Intr'un sistem se dice: din momentul în care s'a făcut 
cesiunea în favârea lui Secundus, creanța, a eşit din patri- 

moniul debitorului cedat, deci dar nu mai pot veni alţi cre- 

ditori urmăritori, aşa, că suma se împarte numai între Pri- 

mus și Secundus. Acesta este un sistem care ar putâ să fie 
'pus în lege. 

Un alt sistem (Troplong, II, n. 92), Grăși radical, care 
încă ar put să fie pus în lege, dice: Am considerat pe Se- 
cundus față cu Primus ca un adevrat urmăritor şi-l consi- 
derăm tot ast-fel și faţă cu Terţius, deci dar se va face un 
tablou și va figura fie-care din aceste trei persâne cu su- 
mele ce are să primâscă. Așa, dacă presupunem că Primus 
a făcut urmărirea pentru 1500 lei, că există cesiunea lui Se- 

cundus pentru 3000 lei şi că Terţius a făcut urmărirea, 6răși 

pentru 1500 lei, adunând avem creditori pentru 6000 lei, cară 
au să-și distribue între dînşii o sumă de 3000 lei deci fie- 
care din ei va primi 50%, adică Primus va primi 750, Se- 

cundus 1500 şi Terţius 750 lei. 
Al treilea sistem este al. lui Zacharia care este comen 

tat de Aubry et Rau, (V. $ 359 bis, 7 tex. şi notele) şi în 
care se dice: Este adevărat că Terţius nu mai pote urmări 
creanța cedată lui ' Secundus și prin urmare vom av6 în 
asemenea cas acâstă situațiune că Primus va fi urmăritor 
pentru 1500 lei şi: Secundus cesionar pentru: 3000 lei şi deci 

va veni fie-căruia 75%, adică Primus va lua 1000 lei și Se- 

cundus 2000. Acum, pe suma pe care o ia Primus este în 
drept să 'vie Terţius să-i facă concurenţă şi Terţius fiind ur- 
măritor pentru 1500 lei, Primus pentru. 1500, vor av a-şi 

împărţi între ei 1000 lei, adică va lua fie-care câte 500; 

însă Primus va putea să ridice vocea faţă cu Secundus şi 
să qică: „eii-am făcut "o urmărire, în nici un cas cesiunea. 

ta nu pâte să aducă pagubă 'urmărirei mele, decă dar te 
consider şi pe tine ca un urmăritor şi te întreb: dază am 
ti fost câte trei urmăritori, ce mi s'ar fi cuvenit mie? 50%,
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adică 750 lei, eii însă nu primesc de cât 500, fă'bine dar 
a-mi da restul de 250 lei din suma de 2000 și în acest sis- 
tem Primus va primi 750, Secundus 1750 şi 'Terţius 500“. 

Maread6 vine însă şi cu drept cuvânt spune: nu se 
pote “primi ca Primus să ia mai mult de cât Terţius, prin 
urmare nu putem admite ca Primus să aibă 750 și Terţius 
numai 500 lei, trebue să dim și lui Terţius egal cu Primus 
adică 750. Dar atunci de unde “putem lua acești 750? Mar- 
cad6 răspunde: de la Secundus, prin urmare din cei 2000 
lei, cari s'ar fi cuvenit lui Secundus, el va da 250 lui Pri- 
mus și 250 lui Terţius, așa în cât el va rămânea cu '1500 şi 
Primus și Terţius cu câte 730. Acest sistem ajunge la ace- 
lași resultat cu sistemul care consideră pe câte trei ca ur- 
măritori, fiind-că am spus că fiind creanţe de 6000 lei şi 
3000 -numai ca să se distribue, va avea fie- -care câte 50%, 
adică: Primus 750, Secundus 1500 și Terţius 750, însă mo- 
dul de a ajunge la acest resultat diferă. OMaread6, art. 1391, 
IL. Vedi expunerea sistemului Aubry et Rau, $ citat not. 44). 

Care din aceste sisteme ar fi mai bun? Negreşit că 
acolo unde nu qice legea nimic, fie-care din ele presintă 
inconveniente. Cu tote acestea nu scim de ce nu sar primi 
ideia, următâre, ca fiind acea admisă de. legiuitor în alte ca- 
Suri. De să facem noi deosebire între o urmărire asupra 
unui ijucru incorporal de ceea-ce se petrece în urmărirea 
asupra unui lucru corporal? Când se pune sequestru pe un 
lucru mobil este necontestat că rămâne încă proprietar, de- 
bitorul urmărit pe acest mobil și că el pâte să-l vîndă, însă 
nu p6te să aducă vre-o pagubă acelui care a pus sequestru 
și nu numai acelui al cărui sequestru există în momentul 
Vîndării, dar și acelor sequestranţi cari vin în urma vîndăriie 
pentru-că odată pus sequestru, primul urmăritor urmăresce 
nu numai pentru dînsul, dar și pentru creditorii urmăritori 
posteriori, până în momentul în care s'ar face vîndarea și 
Sar distribui preţul. 

Pentru vîndarea de imobile, art. 514 proc. civilă spune 
că va fi nulă de drept ori-ce înstrăinare a imobilului urmă- 
rit, făcută de debitor de la cea d'întâiti afişare de urmărire, 
însă nulă de drept numai în interesul urmăritorului, pentru- 
că adaogă art. 515: „Cu tâte acestea, acâstă înstrăinare își
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va avea efectul să, dacă înainte de adjudecare, cumpără- 
torul a dobândit ratificarea creditorului sati .a creditorilor 
ce urmăresc vindarea, sait dacă a consemnat sumele nece- 
sare spre a plăti integral t6te creanţele lor, capital, dobândă 
şi cheltueli“. De ce dar să facem deosebire între un se- 
questru pe un lucru corporal și acel pus pe un lucru in- 
corporal şi de ce să nu dicem că, din momentul în care s'a 
făcut urmărirea, din acel moment, în paguba urmăritorilor, 
nu mai pote debitorul urmărit să mai cedeze creanţa ; deci 
dar, vom considera, vînqarea acâsta ca nulă. Acum, că ar 
putea cesionarul Secundus să se considere ca creditor al 
debitorului -urmărit şi să vie cu Primus în concurenţă, se 
pâte f6rte bine. | 

Ni se pare că acâsta tae orl-ce dificultate, depărteză 
acestă, gimnastică, ca să dicem așa, de calcule și de combi- 
națiuni, unele mai nefericite de cât altele Și ajungem la acest 
resultat că cesiunea făcută după urmărire în paguba urmă- 
ritorilor este nulă, însă dacă cesionarul ar av să primâscă 
ceva de Ja cedent nu are de cât să facă urmărire și să se 
înserie la tabloii asupra creanţe, viind cu toţii în concu- 
renţă în mod proporţional, fie-care cu ce are să primâscă. 

Art. 1394. Cu tâte acestea, veri-ce act sai hotărira care constată o 
cesiune sati o chitanţă de chirie sati arendă pe duoi ani viitori, va trebui 
să fie transcriş pe registrul oficiului ipotecar. 

293. De și locaţiunea nu dă locatarului un drept real, 
cu tâte acestea vom vedâ ca sa credut în interesul creâi- 
tului public ca un contract de locaţiune pe termen de trei 
ani, sati mai mare, să fie transcris. Tot în același interes a 
ordonat legea ca chitanța de primire sai cesiunea consta- 
tată prin act sati hotărâre judecătorâscă a unei chirii sai 
arendi pe doi ani viitori să fie transerisă.: 

Vom ved6 mai târzii cine pâte anume opune lipsa de 
transcripţiune. ” i 

294. O cesiune de creanță are multă asemănare şi în 
practică este dificil să se deosibâscă de o subrogare con- 
venţională consimțită de creditori. 

Am arătat (în vol. II, titlul. Despre contracte :şi contenținnă, 
n. 535—539), diferenţele -însemnate ce există între: aceste
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două operaţiuni, cară ţin mai ales de natura însăși a am- 

belor operaţiuni. Plata, cu subrogare este un mod de stin- 

gere a obligaţiunei; în cât privesce pe creditor el este sa- 

tisfăcut, plătit de tot ce avea să primâscă, rămâne însă cre- 

anţa întrâgă contra debitorului dimpreună cu. t6te acceso- 

riile ei şi prin urmare subrogantul va exercita drepturile 

contractului plătit. Subrogarea este creată în interesul libe- 

rărei: pentru a se ajunge la o liberare se admite acâstă 

ideie că cel-ce plătesce pentru debitor să fie subrogat și 

atât de adevărat este că acâsta este creată în interesul liber- 

"tăţei, că scim cum că plata pâte să fie făcută de o persână 

străină care nu ar av interes la plată. și creditorul pote fi 

obligat să primâscă acâstă plată, însă nu pâte fi obligat a 

consimţi la o subrogare, numai ca echitate, pentru ca cel 

plătit să nu "și pârdă absolut drepturile sale, se admite sub- 

rogarea ; pe când cesiunea este o adevărată speculă, o o ade- 

“v&rată vîndare de un lucru incorporal. 

295. Erăși nică o dificultate pentru deosebirea între no- 

vaţiune prin schimbare de creditor și cesiune. 

Novaţiunea este stingerea obligaţiunii și prin urmare 

tâte accesoriile se sting, afară numai dacă părțile nu aii con- 

"venit ca aceste accesorii, de exemplu ipoteca, să trecă pe a 

doua creanţă ; pe când cesiunea nu este de cât o transmi- 

tere de drepturi de la cedent la cesionar şi din: acest punct 

de vedere nu trebue într'o cesiune să se menționeze că se 
cedâză în același timp şi accesoriile. 

De altă parte pentru ca să pâtă trece în o novaţiune 

ipotecară pe a doua creanţă se cere consimțămîntul debi- 

torului, pe când la o cesiune nu se cere consimțămînțul 

debitorului. 
In fine, dacă creanţa ce se novâză nu există acel care 

a primit. novaţiunea nu ar av de cât condictio în debili, pe 

cesionarul are dreptul, ca ori-ce cumpărător, la despăgu- 

bire către acel care a vîndut un lucru ce nu există. 

„7 

II. Vindarea unei moşteniri 

Art. 1399. Cal ce vinde o moştenire, fără a specifica cu amănuntul 

obiectele într'insa coprinse, nu răspunde de cât de calitatea sa de moştenitor,
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„Ari, 1400. Dacă sa folosit de fructele vre-unui fond, sai a primit 
„ plata vre-unei creanţe ereditare, sai a vîndut lucruri de ale succesiune, 

este dator să întârcă tâte acestea cumpărătorului, dacă nu "ŞI le-a reser- 
vat anume la rindare. 

dri. 1401. Cumpărătorul este dator şi el să , întârcă vîndătorului su- 
mele plătite de acesta pentru datoriile și sarcinele succesiune și să "1 
țină smă de sumele de cari era el însuşi creditoral succesiunei dacă uu 
e stipulaţiune contrarie.: ” 

296. Mai întâiii trebue să presupunem o succosiune 
deschisă, pentru-că o convenţiune asupra unei succesiuni 
nedeschise nu este permisă. 

In al duoilea rînd cel ce vinde o succesiune prin acesta 
chiar nu pâte să "și modifice posiţiunea ce o are faţă cu 
persânele interesate în moștenire. Deci dar acel care a pri- 
mit o moștenire şi care prin acâsta chiar este constituit de- 
bitor către toți creditorii moştenirei, precum și către toți 
legatarii, nu pote să se sustragă de la obligațiunea de a plăti 
pe aceștia. Şi Grăși, raportul dintre cel ce vinde partea sa 
de moştenire şi cei l-alţi moştenitoră r&mâne acelaş. Dacă 

„ cedentul ar fi să aducă ceva la moştenire din ceea-ce a 
primit ca dar, văqându'și dreptul săi de moştenire, nu: se 
dispensâză de a face acest raport. Aşa dar acel care vinde 
0 succesiune se găsesce în aceeași situaţiune ca şi cum ar 

fi făcut viîndarea, singurul lucru este că se substitue alt 
cine-va in drepturile lui. Cei de-al treilea însă, cari ar av 

creanţe contra moştenirei ar pute să considere pe cumpă- 

rător ca moştenitor şi să'l acţioneze de-a dreptul, dacă de 
la primirea moştenirei până la vîndare moștenitorul ar fi 
ăcut vre-o înstrăinare, sait ar fi primit o sumă de bani, în- 
străinarea sai primirea rămâne valabilă și oposabilă cum- 
p&rătorului, care ar veni în urmă. 

291. Nu se înţeleg autorii asupra caracterului juridic 
al vinqării unei succesiuni: este ea cesiunea unui drept, a 
unei universalităță, sati este vindarea obiectelor compunând 
moştenirea, fie corporali, fie incorporali ? 

Necontestat că nu se pâte considera vindarea unei MOŞ- 
teniri ca cum ar fi vîndarea a obiectelor ge compun acâstă 

„moștenire, cel puţin din punctul de vedere al garanţiei. Ți-am 
vîndut moştenirea, dar prin acâsta nu însemnâză că "ţi-am 

63155 20
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vîndut lucrurile după inventarul care s'a făcut la deschi- 

derea succesiunei aşa, ca-si "ți garantez tgtă averea din - 
moştenire. 

Laurent nu vr6 să vadă aci o cesiune de drept ș și  gice 

că nu trebue să se facă nici o notificare, şi: consideră ca 
cum se vinde o universalitate de bonuri. Just până aci. Insă 
în aplicarea pe care o face Laurent ni se pare că merge 

prea departe (XXIV, n. 567). După dînsul nu se. transmite 

de la vîndător la cumpărător proprietatea, lucrurilor luate 
individual în moştenire prin simplul consimțămînt, ca cum 
S'ar face când s'ar vinde fie-care obiect în parte. Ni se-pare 

că lucrul nu este ast-fel și că regula transmisibilităței pro- 
prietăței prin con simțămîntul părţilor se aplică atât când 
este vorba de obiecte anume determinate, cât şi când este 

„vorba de universalitate. Că nu scim ce anume obiecte sunt 
în acâstă universalitate se pote, dar pe câtă vreme scim că 

este o universalitate, bunurile cari o compun s'a transmis 
prin consimțămîntul părţilor. 

298. Vîndarea unei succesiuni constitue pentru suc- 

cesibil o adevărată acceptare a succesiunii. 

Scim că -unul din modurile de acceptare este şi casul 

în care cine-vă vinde un obiect al moștenirii. (Vol. II, titlul 
Succesiuni, n. 118). 

Controversa este dacă un erede beneficiar, după ce a 
primit moștenirea sub beneficiii de inventariii, mai pâte pro- 
fita de acâstă posiţiune când în urmă 'Și vinde dreptul său 
de moștenire? După unii autori acâstă vîndare nui ridică 
dreptul de -a se considera tot ca erede beneficiar, prin ur- 
mare acela de a nu fi ținut de cât numai până Ja concu- 
rența sumei pe care a primit-o: (Laurent, n. 568).— Alţii însă 

aplică. în privința acâsta regulele de procedură privitâre la 
vinqarea, obiectelor unei moşteniri, care pâte să constitue 
din: partea sa perderea, beneficiului. (Colmet de Santerre, VII, 
n. 142 bis V). 

299. In legea n6stră nu avem ceea-ce se numesce în 
legea francesă le retrait succesorul, adică, nu.au dreptul co- 
moștenitorii vîndătorului să depărteze pe cumpărător dân- 
du-l prețul pe care el "l-a plătit. SEE 

„In legea francesă pentru ca să nu vie străinii să se
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amestece în interesul familiei, se permite comoştenitorilor 

să dea cumpărătorului unei. succesiuni preţul pe care "l-a 

plătit şi săl depărteze cu totul, să'nu mai aibă nică un ames- 

tec. Legea, n6stră nu a primit acest lucru." 

- 300. Sa vedem acum în ce mod sg reguleză ă raporturile 

de la vîndător la cumpărător. 

 Vîndătorul unei moşteniri în principiu nu garantâză - 

alt-ceva de cât calitatea, sa de erede, şi dacă dînsul a afir-: 

mat că este erede pentru o treime sati pentru un sfert, nu 

garantâză de cât că are drept la o treime sai un sfert din, 

moştenire. Deci dar vîndătorul unei succesiuni nu garan- 

t6ză că cutare proprietate face parte din succesiune. 

Din acest punot de vedere Laurent (deja citat) are drep- 

tate să spue că cel ce vinde o moștenire nu vinde anume 

obiectele determinate cari compun acâstă moştenire. 

301. Și aci garanţia nu este de cât de natura contrac- 

tului de vîndare şi prin urmare părţile pot să o modifice. 

în mai mult sait în mai puţin. Pote moştenitorul vîndător 

să dică: vînd dreptul mei, însă aşa contestat cum este şi 

dacă se va întîmpla să fiii departat de la moştenire, nu 

re&spund de nimic. Intr'un asemenea cas raporturile se vor 

regula după modurile pe cari le cun6scem. | , 

302. De altă parte vindătorul pote să garanteze mai 

mult de cât calitatea sa de erede şi anume: Să garanteze 

că va fi plătite cumpărătorului creanţele, sau că va r&s- 

punde de ori-ce evicţiune a lucrurilor, cari sunt trecute în 

inventar ca făcând parte din. succesiune. 

Dar atunci se nasce întrebarea: Ce interes mai are 

acest moştenitor să vîndă? P6te să aibe trebuință de bani, 

să nu pâtă aştepta până la lichidare și atunci .găsesce pe 

cine-va care dă o sumă de bani, dar către care garantză 

că negreșit va, fi. plătit, aşa cum este prevăqut i în contractul 

de vîndare. 
303. In. principiit succesiunea este considerată că se 

vinde — când părțile nu die nimic — în starea în care se 

găsia când s'a deschis. Prin urmare. vînqătorul care a vîn- 

dut dreptul său de succesiune trebue să dea înapoi cumpă- 

rătorului ori-ce a primit din acestă moştenire, i fie că-a pri- 

mit vre-un fond, fie că a primit vre-un preț.:



308 - DREPTUL CIVIL 

| Fructele 6răși trebue să se restitue, afară numai dacă: 
părţile s'aii înțeles între ele alt-fel. 

301. Dacă de altă parte vîndătorul datora ceva. moşte- 

nirei şi dacă ac6stă datorie s'a stins prin confusiune, acâstă 
creanţă va renasce și vîndătorul este dator către cump&- 
rător :suma, care o datora succesiunii. 

„805, De altă parte şi cumpărătorul este ţinut să ție S0- 

cot6lă vîndătorului de cheltuelile ce acesta a, facut cu MOŞ. 
tenirea, fie de întreţinere, de reparaţiuni, și nu numai chel- 
tuelile utili sau necesarii; dar chiar cele voluptorii. Cu alte 
cuvinte se reguleză situațiuuea ast-fel cum ar fi fost vîndă- 
torul desbrăcat de dreptul lui de moştenire din momentul 
în care moştenirea a fost deschisă. 

306. Două mici dificultăți : 
1) Moștenitorul datora un raport la moştenire Și în 

urmă vinde moștenirea sa. Obligaţiunea de- raport, mai cu 
s6mă când raportul se face în bani luându-se mai puţin, 

trece ea la cumpt&rător? Cestiunea trebue să se resolve 
după intenţiunea părţilor. 

Cel ce vinde o moştenire este el considerat că vinde 

lucrul așa cum se găsia în momentul în care s'a deschis 
moştenirea, că cumpărătorul se pune în tâte drepturile și 

obligaţiunile lui? Cumpărătorul ar put să dică: eu am în- 
țeles să-ți cumpăr dreptul dumitale, iar nu am înțeles ca 
obligaţiunea de raport să cadă pe mine. 

Credem că, în imposibilitate de a afla intenţiunea păr- 
ţilor, cestiunea ar trebui resolvată contra vîndătorului.. Mai 
întâi, după repulele pe cari: le scim, * elausele obşeure se 

interpretă contra vînd&torului. Apoi relaţiunile dintre moş- 
tenitorul vîndător şi cei-lalți comoştenitori nu se schimbă 
prin vîndare.. Dacă însă ar .resulta din act că părţile ai în-. 
țeles să nu aibă nimic să ia nică să dea vînqătorul, atunci 
obligaţiunea, cade asupra cumpărătorului și acâsta sar în- 
tîmpla mai adese-ori când cumperătorul. ar fi chiar! el co- 

moștenitor. 
307. 2) Aceeaşi dificultate se ridică cu aderescereă ce 

ar pute să vie vîndătorului după ce a vîndut moștenirea. 
Ecă doi frați cari moștenesc, unul din ei vinde dreptul său 
de moștenire; mai târdii cel-alt renunță la, moștenire. Scim
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că îndată ce se renunţă la moştenire partea acelui care a 
renunţat vine de drept celor-l'alţi co-moștenitori. Acest drept 
de aderescere va fi în fav6rea cumpărătorului ? 

„_ Cestiune €răşi de fapt. Aşa presupunem că s'ar fi-dis: 
dreptul meii de o treime pe care-l am în moștenire, îl vînd 
lui Primus; se înţelege că nu s'a cumpărat de cât o treime, 
iar nu întrega moştenire. Insă dacă s'ar fi dis numai: vînd 
dreptul mei de moştenire, atunci negreșit că se interpretă 
în favârea cumpărătorului. 

III. Despre cesiunea dreptului litigios 

Art. 1102. Cel în contra cărul nu există un drept litigios vîndut, se 

va putea libera de cesionar numărându'i prețul real al cesiunel, spesele 

contractului și dobânda din qiua când cesionarul a plătit preţul cesiunei, 

Art. 14103. Lucrul se socotesce litigios când există proces sati con- 

testaţiune asupra fondului dreptului. 

Art. 1404. Disposiţiunile articolului 1402 înceteză : 

1. Când cesiunea sa făcut la un comoştenitor sati coproprietar al 

dreptului cedat ; 

„ Când s'a făcut la un creditor spre plata creanței sale; 

3, Când s'a făcut către posesorul fondului asupra cărui există drep- 

tul litigios. - 

308. Legea nu arată care este caracterul propriii al 
acestei vîndări. In realitate vîndarea unui drept litigios nu 
este de cât cesiunea unui drept. Dar pote să fie și vîndare 

de obiect. Dacă ei revendice un imobil și dacă acest drept 
de revendicare 1: vînd cui-va, în realitate vînd imobilul 
pentru atunci când se va considera că acest imobil "mi 

aparţine mie. 
309. Ce garantâză vîndătorul? Operaţiunea chiar arată 

că vindătorul nu garantâză nimic, afară numai de existenţa 
procesului. Dacă procesul este terminat prin o.hotărîre de- 

finitivă şi una din părți. vinde procesul ast-fel hotărit, de 
sigur că nu Sa vîndut nimic. Pe câtă vreme însă este un 

proces, cel-ce vinde nu garantâză nimic, fiind-că el vinde 
sanșa ce ar' av în acest; proces. 

310. Eraă două legă în dreptul roman. Codul lui „Jus- 

tinian : Po» diversas din Constituţia 22, codul lui” Justinian
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Mandati vel contra şi Ab Anastasia, constituţia 23 acelaşi: titlu, 

după cari ori-ce debitor. cedat pute depărta ori-când pe ce- 
sionar plătind preţul cesiunei. 

Scim că mult timp la Romani nu put s să se substitue 
ua creditor altuia și cu multă greutate s'a admis chiar re- 
gulele mandatului. Tot asemenea s'a admis cu greutate şi 
subrogarea, care se exercita prin beneficium cedendarum actio- 
"nem, adică acel care cumpăra era considerat că a cumpărat 

dreptul aceluia căruia, ' plătea, dar nu pute să se transmită 
ușor creanța. In urmă, sub Imperiii, Romanii ai intrat în 
practica ceşiunei de creanță, de unde și aceste două con- 
stituțiuni 22 şi 23 după cari debitorul cedat put depărta,, 
ori-când pe cesionar, plătind preţul cesiunei. Ac6sta nu mai 
este permis în dreptul modern în general, însă s'a admis 

ideia numai pentru ceasul în care se vinde de către cine-va 
un drept litigios, că cedatul în contra căruia se vinde drep- 
tul litigios să pâtă depărta pe cesionar dându-i prețul ce- 
siunei, adică pote cedatul să useze de ceea-ce se numesce 
le. retail litigieuz. 

"311. Ca să se pâtă exercita acest. drept, trebue înainte 
de tâte să fie cesiunea făcută prin act cu titlu oneros, pen- 
tru-că dacă cine-va, a dăruit, nu se pâte nimic oferi cesio- 

narului. | 
312. Ca să polă fi drept litigios se cere să fie litigiu, 

adică, proces pendinte și procesul să existe în momentul în 
care s'a făcut cesiunea. Dacă ar fi vorba de vîndarea unui 
drept, care de sigur că face obiectul unei contestaţiuni vii- 

“toare şi s'ar face vîndarea chiar în ajunul deschiderei pro- 
cesului, atunci nu vrea să dică cum că se vinde un. drept 
litigios. 

313. Să fie proces în fond — dice legea —, căci i dacă ar 
fi numai o contestaţie de formă, nu însemnâză vîndarea unui 
drept litigios. 

314. Retractul pote fi exercitat oră când şi în ori-ce 
stare s'ar găsi procesul. Deci chiar dacă a primit cedatul 
să se judece la tribunal cu cesionarul, pâte fârte bine, până 
în momentul când se pronunță hotărîrea; la Curte, să de- 
părteze pe cesionar, uzând de retract. 

315. Se întrâbă dacă, existând o hotărtre. definitivă su-
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. 
pusă numai recursului sait numai revizuirei, pâte să se con- 
sidere că este proces şi dacă se pâte dice că s'a vîndut un 
lucru litigios? Opiniunea cea mai acreditată este că atât cât 
recursul sai revisuirea nu este făcută, de și se găsesce 
încă în termen de a se face, vîndarea nu se consideră de 

„un drept litigios; prin urmare nu se pâte exercita retractul. 
Dacă însă cum-va s'a făcut, recursul sati revisuirea și prin 
urmare s'a făcut cesiunea, pâte Şi cu ocasiunea revisuirei 
şi cu a recursului cedatul să depărteze pe cesionar, plătind 
suma cesiunei. Cată să notăm că, după ultima jurisprudenţă 
a n6stră, revisuirea este o cale ordinară și deci vîndarea, 
chiar. înainte de a fi fâcut o revizuire, este a unui drept li- 
tigios. 

316. Ce drepturi are cesionarul? El nu are alte deep- 
tari de cât aceloa pe cari le avea și cedentul. 

317. Cel ce exercită depărtarea cum este considerat, 
ca cum a căpătat lucrul de la cedent? Cestiune fârte im- 

“ portantă. Să presupunem un imobil asupra căruia există 

judecată și că Primus unul din cei cari se judecă a ipotecat 
acest imobil; în urmă, în timpul litigiului, tot acest Primus 

vinde dreptul. săi lui Secundus, Terţius cu care este jude- 
cata exercită retractul litigios și depărtâză pe Secundus 

cumpărătorul. Intrebarea este: cum se consideră Terţius, că 
a cumpărat și pretenţiunea lui Primus? Nu, Terţius se con- 
sideră ca proprietar primordial pe imobilul acesta. Dar ce 
se face cu ipoteca constituită de Primus? Este 6re în drept 
creditorul ipotecar să dovedâscă cum că Primus era într'a- 

devăr proprietar şi cu drept cuvânt "i-a ipotecat lui imobilul ? 

Nu este ţinut Terţius să respecte ipoteca lui Primus, când 
creditorul ipotecar al lui Primus va dovedi că Primus era 
în adevăr proprietar pe imobilul ipotecat? Negreşit da. 

318. Sunt casuri în cari acest retract nu are loc. Lăsăm 
casul când este o cesiune cu titlu gratuit. 

„Legea dice că retractul nu mai pote fi exercitat: când 
cesiunea s'a făcut de un comoştenitor sait un coproprietar. 

Suntem în judecată pentru un imobil, tu pretindi că ai trei 

pătrimi și eit dic că ai jumătate; dreptul tăi de jumătate, 
precum şi dreptul mei de o pătrime sunt necontestate între 

noi și ne judecăm numai pentru o pătrime. Să presupunem
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însă că un terţiii revendică tot imobilul. Dacă unul din co- 
proprietari cumpără dreptul celui-lalt, ce] de-al treilea nu 
pâte exercita retractul. 

319. In al duoiiea rînd când cesiunea 'și are o causă 
existentă de mai înainte, debitorul este urmărit de un cre- 
ditor şi n'are cu ce plăti, atunci dă drept datorie dreptul 
s8ii litigios. In acest cas legea dice că nu se pâte exercita: 
retractul, ci în interesul liberărei, pentru ca să nu se mai 
nască un noii proces, se admite că o datio în solutum este 
valabilă. 

320. Nu este admis retractul litigios când s'a făcut ce. 
siunea către „posesorul fondului asupra căruia există drep- 
tul litigios. 

Acest al treilea cas este presintat sub o rea redacțiune. 
Şi sub codul Napoleon şi sub codul nostru t6tă lumea este 
de acord că trebue să ne luăm după Poithier, care presu- 
pune o creanță ipotecară şi că o terță persână posedă imo- 
bilul ipotecat. Se judecă asupra ipotecei creditorul cu de- 
bitorul şi creditorul vinde dreptul săii de ipotecă detento- 
rului; în asemeneă cas vînqarea, este valabilă şi debitorul 
nu pote să depărteze pe cumpărător oferindu-i preţul ce- 
siunei. Dînsul posedă imobilul, tot are să fie urmărit, dacă 
S'ar stabili că există creanța şi prin urmare se admite că - 
retractul litigios nu pâte să aibă loc. Acestea este explica- 
țiunea dată de Poithier şi probabil la acâsta s'a gândit codul 
Napoleon, de şi. reacţiunea lasă de dorit.



TITLUL VI 

DESPRE SCHIMB 

1. Schimbul este un contract care a trebuit să precâdă, 

în transacțiunile omenesci, vîndării. Vînqarea nu-a putut să 
aibă loc de cât atunci când s'a introdus usul monedei, de 
aceea vîndarea presupune un preţ, pe când schimbul diferă 
de vîndare în aceea că fie-care parte dă un obiect. 

at. 12405. Schimbul este cu un contract prin care părţile îşi: dau 

respectiv un lucru pentru altul. 

Art. 1405. Schimbul se face prin singurul consimţămînt, întocmai 

ca şi vîndarea. 

„ Schimbul este dar un contract sinalagmatie consen- 

sual, “cand fie-care parte dă saii se obligă a da proprietatea 

unuia saii mai multe lucruri. 

Art. 1407. Dacă unul din: copermutanţi a primit lucrul dat lul în 
schimb, şi în urmă probâză că cel-'alt contractant nu este proprietar al ace- 

lui lucru, nu pâte fi constrâns a preda pe cel de dînsul' promis, « ci numal 

a întârce pe cel primit. 

3. Nu este de cât aplicarea regulei condițiunii resolu- 
torii sub- înțel6să în contractele sinalagmatice. Nu- -ță dai lu- 
crul pe cari ţi-am promis, fiind-că nu-mi dai nici tu ceea- 
ce ai promis. Incă pot cere şi daune-interese.
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Art, 2408. Copermutantul evins de lucrul primit în schimb pote cere 

daune-interese sati întrecerea lucrului săi, 

Art, 14109. 'Tâte cele-Palte reguli prescrise pentru vîndare, se aplică 

şi la contractul de schimb. 

4. Regulele de la vîndare se aplică în general contrac- 
tului de schimb, bineînțeles întru cât natura contractului 
permite. Sunt casuri în cari nu se pâte aplica schimbului 
regulele de la vîndare. Așa: ce vom hotări de exemplu, 
când una nu este întinderea promisă de una din părți. Nu 
putem aplica regula de la vîndare privitâre la întinderea 
pămîntului vîndut, nefiind preţ care să şe scadă. 

5. Am amintit cestiunea dacă schimbul între soci este 
prohibit, cum este prohibită vînqarea (art. 1307). Jurispru- 
dența unanimă se pronunță în contra prohibiţiunii. Argu- 
mentul cel mai serios este că un : schimb nu pâte ascunde 
un dar. Noi credem opiniunea contrarie preferabilă. Mai în- 

“tâiu putem invoca textul articolului care spune că regulele 
vîndării se aplică și la schimb. Apoi se pote fârte bine ca 

un schimb să simuleze o donațiune, atunci când există o 
disproporțiune mare între lucrurile cari se schimbă. Este 
în spiritul legiuitorului ideia, care se justifică f6rte bine, că 

să fie bănuite convențiunile între soi.



TITLUL VI. 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE 

| 1. Contractul de locaţiune este 6răşi unul din cele mai 

frecuente în transacțiunile dintre particulari. Titlul VII care 

"se ocupă de acest contract este ast-fel împărţit: 

=“ Capu I-(art.: 1410— 1415) Disposiţiuni generali; 

“Cap. II (art. 1416—1445) Regule comune lu locaţiunea  edi- 

- fieielor şi « fondurilor rural: ; 

Cap. Il (art. 1446—1453) Despre regulele particulare la în- 

chiriere ; 

Cap. IV (art. 14541469) Despre voulele: pur ticulare - la 

arendure ; 

Cap. V (art. 1479— 1490) Despre locaţiunea lucrărilor. 

CAP.I 

Disposiţiuni generali 

„Art. 2410. Obiectul contractului de locaţiuno este un lucru sati o 

lucrare. .. 

dart, AU. Locaţiunea lucrurilor este un contract prin care una din 

părţile contractanţi se îndatoresce a asigura celel- Valte folosinţa unui lucru, 

pentru un timp determinat, drept un preț determinat. 

- Avt. 1412. Locaţiunea lucrărilor este un contract prin care una din
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părţi se îndutoresce drept un preţ determinat, a face ceva pentru cea- 

Paltă parle. 

Art. 1433. Loeaţiunile sunt de mai multe feluri şi au regulele lor 

propril. 

„ Se chiamă inchiriere, locaţiunea edificielor şi aceea a mişcătorelor : 

Arendare, locâţiunea fondurilor rurali ; 

Prestaţiunea lucrărilor, locaţiunea muncei şi a serviciului; 

Antreprisă, luarea săvîrșirii unei lucrări drept un preţ determinat, 

când materialul se dă de acela pentru care se executeză o lucrare. 

"9. Din citirea acestor articole putem defini locaţiunea: 
Un contruct biluterul, consensuul, prin care una din părți se obligă 

“ca în mod timporar să facă pe cea-taltă sc se bucure de un lucru, 

suit de serviciile sale, sai săi facă o lucrare, drept o sumă de bani. 

__ Contractul de locaţiune este dilatesul pentru că el dă 
nascere la obligaţiuni din ambele părţi. O. parte care se nu- 
mesce în general locator se obligă a face pe cea-l'altă parte, - 

localarul să se bucure de un lucru mobil sait imobil, sai de 

serviciile sale, saii să-i facă o lucrare, 6ră locatarul se obligă 
a da o sumă de bani. ă 

Contractul: de locaţiune este consensual, pentru-că sim- 
plul consimţămînt al părţilor este suficient spre ase forma. 

Vom vede că art. 1416şi1417 nu sunt relative la felulcum 
se închee contractul, ci cum el ca și quantumul chiriei se 
pâte proba. 

3. Definiţinnea ce am dat ne fix6ză elementele esen- 

țiali cari caracterizâză. contractul de locaţiune. Aceste ele- 

mente sunt: 
u) Un obiect de care să se bucure locatarul, sai o lu- 

crare ori un servicii făcut de locatar. Locatarul nu capătă 
proprietatea lucrului dat în locaţiune, precum după cum 

vom vedâ, nică un drept real asupra acelui lucru. În acâsta, 
locaţiunea unui lucru diferă de vîndare. 

4. W Un preţ pe care "l dă locatarul. Acest preţ tre- 
"bue să întrunâscă condiţiunile prețului unei vîndări. Preţul 
ia numirea de arendă când locaţiunea are de obiect o moșiă, 
de chirie când obiectul locaţiunei este o clădire, un loc ui- 

ban, un lucru: mobil; și păstrâză numirea de preț când se 

dă servicii saii o Jucrare, câte odată se întrebuințeză cuvin- 
tele: vhorariă, apuntamente, diurn, IEfă, simbrie, ete. Vom vedă



DESPRE CONTRACTUL DE "LOCAŢIUNE 317 

la arendare că- preţul pote consta în parte din fructele 
moşiei. 

5. c) Locaţiunea fie a unui lucru, fie a serviciilor, tre- 

bue să se presinte cu caracterul că ea este cu totul tem- 
porară. Un contract, prin care cine-va se pune în serviciul 
altuia pentru, tâtă viaţa; constitue o înstrăinare a libertăţei 
sale, prin urmare este nulca fiind contrarii ordinei publice 
(art. 1471). Locaţiunile perpetue de imobile, cunoscute sub 

numirea de emfiteusă (embatic, beyman), sunt proibite, după 
cum vom ved& îndată. 

6. Odată stabilite elementele esenţială speciali contrac- 
tului locaţiunei, putem arăta în ce diferă de alte contracte. 
Am arătat deja că locaţiunea diferă de vîndare, cu care are 
ca identitate preţul, în aceea că locatarul nu capătă nici 

proprietatea, nici vre-un desmembrămînt al proprietăţei lu- 

evului dat în locaţiune. 
7. Adesea deosebirea între o locaţiune și o vîndare este 

grei de precisat în practică. Cu drept Curtea de casaţiune 
a decis că concesiunea perceperei taxelor vamali și de accize 

constitue o locaţiune €ră nu o vindare” (Christeseu, Ist. 1411, 
n. 2, 3). 

S. Darea în tăere a unei păduri aptoape unanim se 
consideră ca o vîndare, mai ales din punctul de vedere al 

administraţiunei tutorului și al dreptului usufructuarului, 
în special al bărbatului asupra averii dotală. 

9. Am ave 6re-care îndoială dacă trebue să considerăm 
cum face Curtea, de Casaţie (Christescu, idem, n. 5, 6), ce- 

darea dreptului de a extrage cărbuni în timp de mai mulți 

ani sai de a face puțuri de păcură, chiar atunci când se 
„ Âx6ză un singur preț. Cestiunea este Gre-cum în legătură 
cu legea minelor și soluţiunea va trebui modificată. 

Vorbind de drepturile locatarului vom arăta în ce di- 
„feră posiţiunea lui de aceea a unui usufruetuar. 

10. Contractul de locaţiune a unui lucru mobil diferă 
de comodat prin aceea că locaţiunea este un contract one- 
ros pe când comodatul este un contract gratuit, g gratuitatea, 

constituind ast-fel condițiunea esenţială a contractului de 
comodat (art. 1561). 

11. Vădând că legea admite mandatul cu plata, (art.
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1534), vom vede că este dificil a stabili deosibirea între un 
mandat -cu plată şi locatio operarum. 

12. Când în loc de un serviciit saii 6 lucrare - se pro- 
mite o-abstinenţă, adică o obligatio în non faciendo, sati când 
în loc de preţ partea cărei ge promite folosirea lueruiui sati 
un serviciu, dă alt-ceva,-un lucru sati un alt servicii, nu- 
mai avem o locaţiune ci unul din multiplele contracte fără 
nume. Vom ved6 însă că se asimileză acest contract cu 
contractul de locaţiune. | 

13. Redactorul ne spune că sunt mai multe feluri de 
locaţiuni. El are “grija să ne spue făcând Gre-cum sciință,. 
ca locaţiunea fondurilor rurali se numesce arendare, aceea 
a edificielor (să se adaoge a terenelor din comunele urbane) 
închiriere, însă pentru prestaţiunea lucrărilor și pentru între: 
prinderi, nu a găsit în limba română numită , proprii. 

Art. 1414. Se consideră ca o locaţiune ori-ce concesiune timpurară a 
unui imobil drept o prestaţiune anuală, ori sub ce titlu ar fi "făcută. 

O asemenea concesiune nu trece câtre cesionar nici o proprietate, 
chiar când sar fi stipulat contrariul, ceoa-ce va fi fără nici un efect. 

Ari. 1415. Locaţiunile ereditare astă-di în fiinţă, cunoscute sub nume 
de emfiteosă, orl embatic (besman) se păstrează. Ele so vor regula "după 
legile sub cari s'a născut. 

“Pe viitor ele nu se mai pot înfiinţa. 

14. Dreptul roman nu acordă proprietatea civilă ex juo 

Quiritium de cât, cetăţenilor români și imobilele nu puteai 
fi în proprietatea, privată de câţ fiind situate în Roma şi mai 
în urmă în Italia. Când conquietele Romanilor ai devenit 
interne, proprietatea terenurilor din provincii ait trecut în 
domeniul Republicei şi sub Imperii în domeniul Impăra- 
tului. Stăpânirea acestor terenuri, din causa întinderei lor, 

era anevoi6să și de aceea a trebuit ca ele să fie date în 

concesiune, fie cu latifundia fie cu aqui limitati, ori acelor cari 
înainte de cucerire se găsiait stăpânindu-le, ori însuşi Ro- 
manilor. In schimbul concesiunii, cel ce o obținea trebuia 

să dea ceva fiscului. La început plata se făcea în produc- 

tele pămîntului, de unde numirea de agri veetigales, în urma 

acâsta plata se făcea în bani. lnstituțiunea a luat întindere 
mare în imperiul de Orient, unde â fost și organisată (Comp. 
Damiţeanu, V. 1, T. 1, pas. 319—320).
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In organisarea proprietăţei la noi, găsim instituţiunea 
embaticului pe o întindere forte mare. Aşa se explică că 

legiuirile Calimaeh și Caragea nu ait putut să s se ocupe de 
constituirea de embatic. 

lică definiţiunile ce găsim în Calimach: 
$ 1505. „Toemâla prin care se dă cui-va după moşte- 

nire proprietatea folosire unei. zidiră sai unui lucru, subt 

„condiţie, ca, să dea pentru acâsta pe tot anulo hotărîtă sumă 
de bani, saii de roduri, după analogia folosurilor, sait. să 
facă cuviinci6se slujbe proprietarului lucrului, atunci se dice 
darea și luarea în naimală pe moştenire“. 

Ş "1506. „Toemela .prin care acel ce. stapânesce: un loc 

străin, se îndatoresce a da o mică plată pe an la proprie: 
tarul acelui loc, spre recunscerea, proprietății lui, se dice : 

toemâlă de bezmen ; iar acel cea luat locul cu bezmen, se 

dice bezmănariii şi aceea ce se va da pe tot anul se nu- 
mesce bezmen:. 

$ 1507. „Dacă proprietatea unui oc este împărțită așa, 

în cât unuia se cuvine după moștenire ființa locului, dim- 
preună cu folosul de desubtul feţii locului, 6ră celui-l-alt 

- mumal folosul de-asupra feţii locului atunci plata pe an care 

trebue să o plătâscă cel de al doilea, stăpânitor la cel întâiii, 
se dice: edaficon, solarium“. ' 

$ 1508. „Impărțita proprietate a unui lucru nemișcător, 

se câştigă prin trădarea, lui prin care se: stăpânesce dritul 
realnic“. 

Cum vedem codul Calimach deosibesce emfiteosa de 
superficie. 

Un alt punct însemnat este că face din perpetuitatea 
concesiunii o condițiune esenţială a.emfiteosei şi superficiei. 

In fine recunâsce acestor drepturi calitatea de drep- 
turi. reali. | 

De aci $$ (1509— —1538) Jegiuitorul determină regulele 

după cari are să se urmeze în exercitarea acestor drepturi. 

Legiuirea Caragea sacrifică numai 5 articole materiej 

în Capul V, Pastea 111, Despre scădere sai - clădire. El con- 
fundă emfiteosa cu superfieia. In adevăr &că ce săsim î în 
art. 1. 

Ant. 1. „Scaderea este un chip: de închiriere si se. dice
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când închiriem pămîntul nostru la altul, ca să sădâscă, 

sait să zid6scă pe dînsul, plătindu-ne un ce, şi cel ce cu 

arătatul mijloc ia pămîntul nostru se ch6mă săditor sai 
clăditor:. | ă 

. Dacă emfiteosa s'a păstrat în “ţările din Orient; unde 
feudalitatea nu a pătruns, cu mai mult cuvint ea a trebuit 
să se menţie în țările din Occident, unde bunurile nobili 
fiind prea, întinse şi inalienabili necesitatea de di cerea să 
se creeze diferite moduri de comeroiuri teritoriali. 

-Cu tâtă transformarea radicală a proprietăței imobiliare 
„în Franeia adusă de revoluțiunea cea mare, totuşi în prac- 

tică emfiteosa şi superficia s'att menţinut şi codul Napoleon 
în art. 553 şi 661 recunbsce formal cel puţin dreptul de su- 
perficie. .. | 

„..Codul Italian recunâsce formal emfiteosa (C. îl], Titlul 
VIII, art..1556—1557). Art. 1556 definesce emfiteosa: contrac- 
tul prin” care se concede în perpetuu sai pe timp mărginit, un 

fond eu sarcina de'a'l ameliora şi dea plăti un venit anual 
determinat, bani sait în natură“. De altă parte după art.1571 
un contract de locaţiune nu pâte trece peste termenul de 
30 de ani. Când s'a. prevădut un termen mal mare, el se 
reduce la 30 de ani, stipulutiunea contrarie este nulă. La, acâsta 
se esceptă închirierea uhei case de locuit care pote fi sti- 
pulată pentru cât durâză viața locatarului şi. chiar până la 
doi ani după mârtea lui. Asemen6 arendările terenurilor 

“înculte pot fi făcute pentru un termen cel mult de o sută 

de ani, dacă sunt făcute pentru ca, aceste terenuri să fie 
puse în cultură. , 

In codul german găsim dreptul de superficie (art. 
1012—1017); care este regulat ca şi dreptul de proprietate 
(art. 1017); a cărui constituire. trebue declarată la admi- 
nistrațiunea registrului funciar. (art. 1015). Dreptul de su- 
perficie nu pote fi restrîns numai la o partea construcției, 
special numai la un cat (art. 1014). In fine art. 1016 are grija 
de a spune că dreptul de superficie nu se stinge prin dă- 
râmarea, construocțiunei. o N 

Și în codul german contractul de locaţiune nu pâte 
trece peste 30 ani, cel puţin în acest sens că dacă s'a prevă- 
dut un termen mai lung, după 30 de ani fie-care parte pâte
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da congedii: afară. de ceasul în care. contractul este făcut 
pe viața locatorului sati a, locatarului! (art. 566). | 

15. Am insistat asupra condiţiunilor căror era supus 
dreptul de emfiteosă în legile vechi, şi acelor căror urmâză 

codurile italian și. german, pentru-că acesta ne pâte ajuta e a 

fixa înţelesul articolelor 1414 și 1415. 
Mai întâi alineatul: al doilea al art. 11414 ne arată că 

principala. preocupaţiune a legiuitorului este a proba con- 
stituțiunea vre-unui drept .real.: Legea determină condiţiu- 
nile în cari trebue să se exercite proprietatea, . ea singură 

cre&ză drepturile reali. Nu: este permis particularilor a crea 

sub ori-ce formă alte. drepturi “reali afară 'de acele fixate de 

lege. Prin urmare este defins absolut de a. se. recunâsce 

locatarului sat ori-cărui cesionar vre-un drept real. 

16. În al doilea rînd este manifestă voința legiuitorului de 
a definde locaţiunile :perpetue.. Acâsta, pentru noi este afară 
de ori-ce îndoială.- Art. 1414 începe a dice: se, consideră ca o 

locațiune ori-ce concesiiine temporară şi art. 1415, locuţiunile. . eredi- 

tare 'astă-di în ființă. Cuvântul e editară. opusă, la. temporară. face 
să re6să ideea că ceea ce opresce legiuitorul este concesiu- 
nea sai locaţiunea perpetuă, mai cu sâmă că în urmă arată 
chiar emfiteosa. Legiuitorul român atât de mult consideră 
embaticul ca vătămător proprietiăței în cât pentru acele pro- - 
prietăți cari plătesc .embatic :sțatului, a dat dreptul embati:: 

„carilor de a rescumpăra, când. ar voi, proprietăţile deţinute 
de ei, fixând în același timp “și preţul rescumpărărei . ult. 
leg. din 7 Aprilie 89, art. 62—72). Comunele și stabilimentele 
publice sunt. autorisate a consimţi la răscumpărarea em- 

 baticurilor cei se plătesc. Cât pentru cele particulare legea 
nu putu face alt-tel de cât să le despartă. - 

17. Dacă principiul că este oprită concesiunea perpe- 

tuă de emtiteosă, și oprită ast-fel ca nici indirect ea nu se 

“pâte constitui, aplicarea principiului devine dificilă. In ade- 
văr se nasce întrebarea dacă pentru o locaţiune care fix6ză 
un termen de 80 sait 100 de ani, este permisă. Luând _ter- 

menii art. 1414 răspunsul ar fi afirmativ. Este o concesiune 
timporară care nu constitue nici un drept real. In fapt însă 

'locatarul are posiţiunea unui emfiteuticar, dacă conform art. 
722 al. 10, proc. civ., el transcrie contractul săi, de 6re-ce : 

- 68155 ă 21
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după art. 1440 c. civ., contractul de locaţiune nu se desfi- 
ințeză prin mârtea, locatarului, de 6re-ce după art. 1436,- 
congediii nu se pâte da, pentru că nu avem un contract 
fără termen şi de 6re-ce mai cu s6mă după art. 1441 locaţiu- 
nea trebue să fie respeotată de cumpărătorul imobilului dat 
în locaţiune. 

Cum vedem scopul legiuitorulut” de a face să înceteze 
acea, situațiune a unei proprietăți precare nu se împlinesce 
Şi O măsură de ordine publică, de care sunt legate interese 
nu numai economice, “dar chiar politice pote fi eludată. 

“De “aceea noi . credem că judecătorul p6te, chiar din 
oficiă, să constate că sub aparența unui contract de locaţi- 

„une se -aşcunde o: constituire de. emfiteosă Și odată acesta 
constatată se anul6ză: contractul. 

„+18: Să notăm -că intrând 6re-cum în. acestă ordine de 
idei, art. 7. din legea 'minelor (22 Aprilie :1895), după care 
concesiunea - unei mine 'nu pote fi dată pe un termen mai 
lung de 75 de ani. Acâsta întăresce şi mai mult ideea că 
legiuitorul. nu voesce ca o proprietate să st“ mult „bimp 
desmeimbrată. d 

CAP. II 

Regale « comune. Ja 1ocaţiunea cdifictilor a a.  fundurilor varali 

19. Vom av6 a ne ocupa: | 
LL Despre formarea şi: dovedirea contractului de locaţie ; 

II. Despre capacitatea părților contractante ; | n 
“UI. Despre obliguțiunile. locator ului ; ” 
IV. Despre obligaţiunile locatarului ; 

-V. Despre drepturile locatoruluy şi ale locatay ului ; ; 
VI. Cum înceleză locațiunea ; 
VII. Despre reinoirea tacită a locaţiunei, 

I. Despre formarea şi dovedirea contractului de, 
locaţiune 

Art. 1416. Dacă contractul făcut verbal nu a primit nici o punere în " lucrare și una din părți ”] negă, nu se pâte primi proba cu martori, ori
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cât de, mic ar A preţul şi "chiar; când sar dice că sar fi fost dat 
arvună, N pr : 

Art, 1417. Urmând cotostaiuni asupra prepului conteactulul. verbal, 
a cârul! punere în lăcrare' a început, și nefiind niclo. chitanţă. prăpristarul 
jurând va fi credut, dacă locatarul' nu, preferesce a cete o „estimaţiune prin 
experţi, în ceasul: din urnă, “spesele expertiser: sunt în sarcina lui, dacă, es- 

„timaţiunea întrece: prețul ce *] „reclamă, tit 

20, Contractul. de. locăţiune este necontestat. un coni- 

tract .consensual ; el. pâte fi făcut sai în forma unui act aui- 
tentic, sait prin contract sub : semnătura privată, saii. chiar 
prin contract sub semnătură. privată, sait chiar verbal. :. 

În cât privesce: modul de;a se. dovedi contractul: arti- 
„colele 1416 şi 1417 adue:mai multe: “derogaţiuni la regulele 
generali asupra probelor. ie aj 

:Scim că după art. 1191. dovada. cu martoră: este priimită 
când 'valGrea lucrului. ce.se:dovedesce nu- trece : peste 150 
lei vechi. Art. 1416. dice că: dacă -. contractul -verbal: :nu'a 

„priimit nici 0. executare, proba lui nu pote fi făcută cu'mar- 
tori,-chiar dacă val6rea contractului: nu trece peste 150 de lei. 

21.. Avem să notăm că trebue luat:în: 'considerare: pre-. 

ul întregului contrast, nu acela al unul. period, Pobiru-a a 
fixa val6rea. . - . ij Ti 

2. Pentru- că ne anam, faţa, cu o derogare. la. un prin: 

  

tru: că art, 1416 nu. “ depărtează, proba eu cu. martori. de. cât 

numai în casul: când contractul ar fi deo valbre.ce nu trece 

peste 150 .de: lei, nu putem: admite ca : 'excepţiune: să. se..în- 
tindă şi la cele-l-alte -casuri în cari acâstă,. probă: este admisă . 
și- în Special atunci când există un început: de. dovadă scrisă. 

(eontra: Demolombe, XXX, n. 108. —:Guillouard . Contrat: :de 

Louage, 1, n. 78: —V. în sensul nostru : eitaţiunile. „făcute: de 

autor” Christescu, art. 1416,n. 9). îi 
23. 0a doua excepţiune la regulele generali ale pro- 

belor este ca jurămîntul decisoriii: nu se păte. deferi de. cât 
celui ce nâgă contractul, când contractul este verbal. Dacă 

prima, excepțiune se explică: prin puţina. fav6re de care se 

bucură proba cu martori pe lângă legiuitor, acâsta a. doua 

excepţiune nu mai are nici o justificare. ata
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24. A treia excepţiune pe. care avem ao înregistra 

este aceea prevădută la art. 1417. Se presupune un contract 

de l6caţiune. răşi neseris, care însă a căpătat un început 
"de execuţiune, dar în. care se ridică contestaţiune asupra 
preţului locaţiunei şi să decide că proprietarul dacă afirmă 

"prin jurămînt acest; preţ el va fi credut. Se mai adaogă că . 
locatarul pâte depărta acest jurămînt, dacă cere o estima- 
ţiune . printr'o :expertisă, a cărui cheltulă rămâne în sar- 

cina lui, dacă -expertisa nu: fixeză o sumă mai mică de cât 

cea, reclamată.: (Finele art. 1417 se exprimă greşit când arată: 
că preţul este. cerut de. locatar 6ră nu de locator). 

":.25;.Cată să fim atenţi că în art. 1416 este vorba de ju- 
rămîntul decisorii; Gră în art. 1417.de cel supletoriii. În casul 

art. 1416, cum am dis, jurămîntul nu pâte fi deferit de . cât 
celui ce negă: contractul, în “casul art. 1117 jurămîntul nu 
pote fi- dat de judecător de cât locatorului. - 

„26. Sa discută. cestiunea dacă, atât pentru deternăinarea 
preţului cât și pentru existența contractului verbal se pote 
“supune una din: părţi la interogatorii. Autorii cu autoritate 

„ea Laurent, (XV, “n, 72) susțin că acâsta nu este -permis. 

  

  

“Motivul care 'se invâcă în acest sistem. este că: mărturisirea 

ca și jurămîntul face parte din probele orali şi nu este:un 
motiv pentru care::să se admită:una din aceste:probe când 
“se: depărtâză cea-l-altă.. Mărturisirea-este :o o_probă-— distinetă. 
dezjurămînt Tiegiuitorul nu aduce 1 râstricțiuni de, cât pentru e 
jurămînt ;:nimie nu ne autorisă--a: întinde :excepțiunea și la 
mărturisire. Cum pote fi esitare asupra felului de a decide, 
dacă o-parte recunâsce ceva şi: cearl-altit parte « se „mulţu- 
mesce; pe. acâstă recunâscere? 

*27.: Se întrebă autorii: ce: trebue. ; să 'se: notărăscă când 
este contestare asupra duratei contractului. In Franţa juris- - 
prudența consideră contractul ca fiind fără -termen şi aplică 
art. 1436 al.:2, 1151 şi 1462; însă autorii ca; Laurent (SAV, 
n. 83); şi _Planiol We n. 1732). se declară în: contra acestui 
sistem. Na Sa n 

IL Capacitatea părţilor contractante” 

28. In contractul de. Jocaţiune aplicăm! cu totul regu-
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lele : relative la capacitatea pers6nelor pentru a contractă. 
“Minorii neemancipaţi, interdișii, femeile măritate. neauto- 
risate, întru cât nu aii separaţiunea bunurilor, nu pot da 
nici primi în locaţiune. Cei puși sub consiliul judiciar pot 
face. un contract de locaţiune pentru ori-ce termen, de 
Gre-ce în enumărarea. făcută de art. 158 nu figur6ză acest 
contract. | 

29. Să. ne aducem aminte că după art. 390 tutorul nu: 
pote lua în arendă moşia, minorului. 

"Art. 1319. Disposiţiunile articolelor relative la contractele de aren- 
dare a averilor dotali ale femeilor măritate se vor aplica şi la contractele 
de arendă ale averilor minorilor. . 

30. Contractul de locaţiune se consideră! ca un act de 
administrațiune numai dacă este făcut pe un termen ce nu 
trece peste cinci ani ( art. 1268) şi întru cât: reînoirea se face 

„în condiţiunile art. 1269. 
| Ast-fel tutorul pote încheca în numele minorulun un 
asemen€ contract. : i 

_: - Asemen6 - acest - contract face parte “dia acele: pe cari 

minorul emancipat le pâte face! singur (ârt: 497, al.]). Aceași 
soluțiune pentru usufructuarul unui imobil (art. 534) și prin 

- urmare pentru bărbat asupra imobilului dotal (articolele 
1968, 1269). 

31. Am vădut în titlul Despre succesiună (n. 197) că un 
coerede nu pâte da în. locaţiune imobilul comun, fără con- 
simțămîntul celor-l-alţi coeredi. Putem generalisa acâstă so- 
luţiune pentru tâte casurile de codevălmășie.. Soluţiunea va 
fi alta dacă imobilul face parte din o asociaţiune. In acest 

cas acel din asociați care are dreptul de administraţiune 

pâte da în locațiuni până la cincă, ani imobilul societăţei. 

III, Despre obligaţiunile locatorului 

Art, 1420. Locatorul este dator prin însăşi natura contractului, fără 
să fie irebuință de nici o stipulaţiune specială: 1. De a trăda locatarului 
lucral închiriat sati arendat.
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Art. 1421. Locatorul trebue să trădă lucrul în aşa stare în cât să 
pâtă fi întrebuințat. - . 

82. Prima - obligaţiune a locatorului este aceea a pune la 
disposiţiunea locatarului licrul dat în locaţiune. în așa stare 
în cât: acesta să se potă bucura de el. Articolul -1490 se 
servă de cuvântul trăda ; însă, după cum am vădut și în 
alte casură, cuvântul irăda nu se ia în înţelesul de a se trans- 
mite proprietatea ci în înțelesul de a face ca locatarul să aibă : 
cum am dis, lucrul la disposițiunea sa. . 

33. Locatarul nu numai că trebue să dea lucrul locata- 
rului, dar cu deosebire de obligațiunea vînd&torului, lucrul 
trebue șă fie în stare de a se put6 folosi. . 

34. Lucrul trebue să fie dat cu tâte accesoriile lui. Așa 
dacă este vorba .de .o' usină,. care se ă în locaţiune, ea tre- 

- bue să cuprindă tâte mașinele necesari. | | 
„+85. In privința modului și timpului cum Și în care să 
se facă predarea, trebue să ne referim la principiele gene- 
rali ale obligaţiunilor. 

„36. Dacă locatorul nu dă lucrul; sati '] dă în stare ca 
el să nu pâtă întrebuințat, locatarul este în drept saii să 
c6ră resilierea. contractului cu daune interese, sati să câră 
a i se da lucrul: în starea în care se. găsesce, cu o scădere 
de 'preț, saii alte daune interese, după distincțiunile pe cari . 
le vom ved& mai în urmă. ae 

Ari. 1420, 2. De a '| menţine în stare de a putâ servi. la întrebu- 
ințarea pentru care a fost închiriat sai ârendat. Ie - 
Art. 1421 al. 2. In cursul locaţiunei trebue să facă tâte acele repa- 
raţiuni ce pot fi necesarii, afară de micele reparaţiini (reparaţiuni locative) 
"cari.prin us sînt în sarcina locatarului.: i a - 

„Art. 1425. Dacă în, cursul locaţiunil, lucrul, închiriat săă arendat are 
"nevoe de reparaţiuni urgenţi, ce nu.se pâte amâna până la finele contrac- tului, locatarul trebue să sutere strîmtorirea ce i se căşuneză ori-ce fel, fie ea, şi fiind lipsit chiar, pe “timpul. facerii lor, de întrebuinţarea a o parte din:lucrul închiriat. - ” 

Dacă însă aceste reparaţiuni continuese mai mult de cât patru deci de dile, preţul locaţiuner :se va scăd6 în' proporţiunea timpului în care, şi „a Părțel lucrului închiriat de a cârul întrebuințare a rămas lipsit, | Dacă reparaţiunile sunt de ast-fel de natură în cât locatarul şi familia sa se află în neputinţă de a locui, el va put$ cere anulareă con- tractului. o : iu - i
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Art, 1423. Dacă în timpul loeaţiunei lucrul închiriat sati arendat se 
strică în totalitate prin eas fortuit, contractul este de drept desfăcut. Dacă 
însă se distruesce în parte, locatarul pâte, după împrejurări, să câră o 
scădere de preț, ori desfiinţarea contractului. 

“In amândouă ceasurile nu i se dă nici o desdaunare. 

87. A doua obligația ne a locutor alui este aceea de a între- 
ține lucrul dai în locaţiune în stare bună, aşa ca să se pâtă 
bucura locatarul de dîusul. Deci locatorul nu numai că este 
obligat, cu deosebire de vindător -care dă lucrul în starea 
în care se .găsesce, afară de cele ce ai vădut asupra vițiilor 
ascunse, a da lucrul dat în locaţiune în Stare bună, pen- 
tru-că locatarul să se pâta bucura de el; dar esto încă da- 
tor a "1 întreține în acâstă stare, pe tot timpul duratei con- 
tractului. Cu drept s'a observat că obligaţiunea locatorului 
se repetă di cu di, şi forte bine s'a calificat de Planiol ( 
n. 1733) obligaţiunea, acâstu de a face o obligaţiune succesivă 
Ea există nu numai pentru locaţiunea imobilelor, dar Şi 

pentru aceea a lucrurilor.mobili. 
38. Asupra ucestei a două obligaţiuni a iocatorului tre-. 

bue să deosebim ceasurile în cari lucrul dat în locaţiune se 
deterior6ză de casurile de perdere fortuită totală sait parţială. 

Dacă lucrul pere prin cas fortuit în total obligaţiunea 
locatorului încetâză ; însă pentru că acâstă obligaţiune este 
cum am dis succesivă, contractul de locaţiune încetâză, obli- 
gațiunea locatarului ne mai având causă. 

» Aceeaşi soluțiune pentru casul unei. perderi tortuite 
parţiale, care face ca, obiectul: dat în locaţiune să nu mai 

pâtă servi. - 

Dacă acâstă perdere fortuită parţială nu face notrebnie 
lucrul dat în locaţiune, locatarul este în ârept a cere o di- 
minuare proporţională a preţului locaţiunei. 

39. In uici unul din aceste casuri. Jocatorul nu este inut 

la nică un alt-fel de despăgubire. 
Mai mult trebue să admitem opiniunea aprâpe una- 

nimă a jurisprudenţei și a doctrinei din Franţa: contrariu 
celor susținute de Troplong (contrat de .I.ocation, 1], n.'226) 
şi anume că, chiar în cas de perdere fortuită parţială, loca- 

torul nu pote fi silit a reconstrui sait a repara aceea ge sa
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distrus (Guillouard, I, n. 106 și 107. împreună cu citaţiunile). 
Obligaţiunea de a face reparaţiuni nu pâte exista de cât 
atunci când deteriorarea imobilului este, ca să dicem așa, 
naturală, provenită prin curgerea timpului și prin întrebu- 
inţarea lucrului. Nimic nu ne autoriză a vedă că legiuitorul 
a, voit să derâge la o regulă generală, cum 'că debitorul este 

_descăreat de obligaţiunea sa prin perderea fortuită a lueru- 
lui datorat, fie perderea totală, lie perderea parțială. 

„.40. De regulă locatgrul este dator să facă tâte repara- 
țiunile lucrului dat în loeaţiune, fie aceste reparaţiuni mari, 
fie mică sait de înireținere. Legea nu pune în sarcina loca- 
tarului de cât reparaţiunile locative, pentru-că, după ideia 
exprimată de autorii codului Napoleon, aceste reparaţiuni 
sunt ocasionate prin Gre-care negligenţă a lui (Fenet, XVI, 
p. 333) şi de aceea el numai este ţinut a le face, atuncă când 
ele sunt causate din lipsă de „reparaţiuni din partea loca- 
torului. 

41. Lipsa de reparaţiuni din partea locatorului atrage 
după sine dreptul pentru locatar de a cere daune-interese, 
și câte o dată chiar resilierea contractului cu daune-interese. 
Locatarul mai este în drept să câră de la justiție ca să fie 
autorisat a face el însuși reparaţiunile, acâstă obligațiune 
a locatarului fiind o obligatio în faciendo. | 

42. Negreşit că mai în tâte casurile cererea de repara- 
țiuni va veni din partea locatarului. Facerea, de reparațiuni 
nu este ceva plăcut pentru cel ce mai'cu sâmă locuesce în 
imobilul ce se repară. Un locatar pâte să se mulțumâscă, 
mai cu s6mă când se apropie încetarea contractului său, a 
locui imobilul aşa cum se găsesce, de cât să provâce repa- 
țiuni, mai ales când ele sunt mai importante. De altă parte 
loeatorul, ca bun proprietar, p6te simți trebuința de a face 
'reparaţiuni, fără de cari imobilul pote 'să se 'ruineze. In 
acest cas locatorul pâte proceda la facerea reparațiunilor și 
locatarul nu se pâte opune, acâsta fiind un drept pentru 
locatar. | e 
“Pentru ca loeatarul să pâtă să fie'silit a suferi facerea . 

unor asemene reparaţiuni legea pune condiţiunea că aceste 
reparațiuni să fie” urgente şi întăresce Și mai mult acesta 
dicând că nu se pot amina pândă li finele contractului.



„DESPRE. CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 329, 

43. Chiar de ar fi constatate necesitatea Și urgenţa re- 
paraţiunilor, totuși ele nu. pot fi în tot-d'a-una impuse loca- 
tarului. Așa, mai întâi, dacă reparaţiunile sunt de acest fel 
de natură, în cât locatarul nu mai pâte locui cu familia sa 
în imobil, el este în drept să ccră resilierea contractului. 
Dacă însă o parte din imobil este ridicată de la folosința loca- 
tarului, el nu se pâte plânge, întru cât facerea reparaţiunilor 
nu cere mai mult de 40 de dile, Odată trecut acest termen, 
locatarul este în. drept să câră numai o reducere parţială a 
preţului, în proporțiune cu partea din imobil și cu timpul 
de care și în care el nu s'a putut folosi. 

44. Cu tâte că în Franța s'a susţinut contrariul, opini- 
unea, dominantă este că locatarul-nu are drept la nici o 
despăgubire dacă durata facerii reparaţiunilor nu trece peste 

"40 de dile (Guillouard, Î, n. 110—111). 
„45. De altă parte opiniunea lui 'Proplong G n.. 233), 

după care când reparaţiunile ţin mai. mult de 40 de dile, 
despăgubirea către locatar este numai pentru timpul care 
trece peste aceste dile este astă-di părăsită (Guillouară, |, 
n. 112). Este ușor a constata că în ideia redactorului este 
că un termen mai scurt de 10 de dile nu se ia în conside- 
rare pentru a motiva o despăgubire; pe când o dată trecut 
acest termen, supărarea, adușă locatarului devine importantă 
și locatarul trebue despăgubit .pentru tot. 

i 

Art. 1422. Locatarul trebue să fie garantat pentru tote stricăciunile 

şi viciele lucrului închiriat ori arendat ce-i împedică întrebuinţarea, chiar 

de şi nu a fost cunoscute loeatorului în timpul locaţiunei, 

Dacă din aceste vicii şi defecte derivă pentru locatar o. duună 6re- 

care, locatorul este dator a-l desdauna. 

Art. 1426. Locatorul nu este răspundător către locatar de turburarea 

căşunată lui prin faptul unei-a treia persână, care: persână nu'şi sprijină 

acel fapt pe un drept asupra lucrului închiriat sa arendat; locatarul are 

însă facultatea de a reclama în contră-le în numele stii personal. 

Art. 1427. Dacă din contra locatarul a fost tulburat în folosinţa sa, 

în urmarea unel acţiuni relativă la proprietatea lucrului, are drept la o 
scădere în proporţiune cu preţul închiriere! sați arendării, întru câţ Însă | 

ai înseiinţat pe locator de acestă molestare şi împedicare. 

Art. 1428. Daca acel ce aii căşunat turburare cu de la sine putere, pre- 

tind a av6 vre-un drept asupra lucrului, ori dacă locatarul este chemat în 
judecată pentru a î condamnat a perde lucrui în totalitate sai în parte, saă
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pentru a suferi exerciţiul unei servituţi, el trebue să însciințeze pe Locator 

spre a fi garantat contra unei asemene tulburări şi dacă vr6, pâte să fie 

scutit de ori-ce chemare în judecată, arătând însă pe locatorul în a cărui 

nume posedă. 

46. A treia obligațiune a locatorului este de a garanta pe 

locatar atât de viciile lucrului dat în locaţiune, cât şi de 
tulburările fundate pe pretenţiunea unui drept asupra lu- 
crului.: | 

In cât se atinge de garanţia pentru viciile lucrului, ea 
nu este de cât consecința obligațiunii locatorului de a face 
pe locatar să se bucure de lucrul dat în locaţiune. Dacă 
acest lucru conţine vicii de acelea cără 1 fac improprii, 10- 
catorul nu se mai consideră că-și execută obligațiunea. R&- 
spunderea locatorului există ori-eare ar fi obiectul locaţiunei, 
imobil ca şi mobil. - - 
“47. Asupra acestei garanţii se presintă în practică unele 

cestiuni asupra căror se fac discuţiuni. Aşa nasce întrebarea : 
locatorul răspunde de ori-ce vicii al obiectului locaţiunii 
sati numai de acele vicii cari sunt ascunse. Dacă punem 
art. 1422 alături cu art. 1332 și 1351 relative la răspunderea 
vîndătorului pentru viciile lucrului vîndut, constatăm că la 
locaţiune legiuitorul nu mai face distincţiune între viciele 
ascunse şi viciile aparenţi şi despre cari cumperătorul a putut 
singur să se convinyă. Noi credem că acâstă deosebire trebue . 
luată în de aprâpe considerare pentru ca să decidem că po- 
sibilitatea de a cunâsce locatarul viciul, nu apără pe locator 
de obligațiunea de garanţie. Am avut Gcasiune a constata 
mai multe deosebiri între obligaţiunea vîndătorului şi aceea 
a locatorului; acesta fiind ţinut a asigura locatarului. folosirea 
«lucrului în tot timpul loeaţiunei (Laurent, XXV, n. 116. — 
Contra, Guillouard, [, n. 122). . | 

„48. De. asemen€ credem că locatorul “răspunde de vi- 
ciele obiectului locaţiunii chiai atunci când el a fost de bună 
credință, adică chiar atunci când nu-a cunoscut aceste vicii. 

„Mai întâiă legea nu face nică o distineţiune, apoi locatorul a trebuit înainte de a 'contracta să asigure dacă lucrul pâte 
servi. locatarului; 

Tot ce sar put aduce în descărcarea, locatorului ' de bună credință ar fi ca judecătorul, apreciator al daunelor,
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să nu-l condamne de cât numai la daunele ce: S'ar fi putut 
prevede (Guillouard, I, n. 195). 

19. Laurent (XXV, n. 115), comparând textul: art. 1422 
(cod. Napoleon 1721) cu ceea-ce dicea Pothier Despre locațiune, 
n. 110) că locatorul r&spunde numai de acele vicii ale obiec- 
tului locaţiunii cari.: împiedică cu totul (entiorement)  întrebuin- 
farea lui, susține .că locatorul răspunde și de; viciele, cari 
aduc 6re-care greutate întrebuinţării lucrului. Argumentul 
de text ni se pare destul de tare, mai ales că alin. Il al art. 
1422 dice că ducă din aceste vicii şi defecte (Sră nu din resili- 
erea contractului) derivă pentru: locatar. o daumnii dre-cure, locu- 
torul este dutor a-l desdaunu. S'a dis că cu acest sistem mai că nu 
ar fi locaţor care să nu se vada acționat (Guillouard, |, n. 117). 

Se pote ușor răspunde că o disposițiune legală pâte deveni 

o armă de şicană; însă contractul se găsesce în aprecierea, 
judecătorului. In aplicarea art. 1lpz, judecătorul va decide, 
după împrejurări, saii resilierea contractului, cu sai fără 

daune-interese, sait numai o scădere a prețului. 

'50. In ce casuri 'se pâte admite că sunt vicii ale obiec- 
tului locaţiunii? Totul este lăsat la aprecierea judecătorului. 
Pentru lucrurile mobili, soluţiunea este mai uşoră, putân- 

du-se lesne constata că lucrul este afară de.la orl-ce între- 

buinţare. Pentru case să potă admite ca vicii: umezâla, .fu- 
mul, insectele, etc. Pentru pămînturile rurală casurile sunt 

mai rari. In: Francia s'a admis că un teren dat de păşune 
pâte fi considerat ca având - un vicii lipsă de apă, la care 

să se adape vitele. 
Trebue să adăogăm că viciele pot veni în timpul lo- 

caţiunii. Așa deschiderea în apropiere a unei case de tole- 
ranţă ; Sail unui stabiliment sgomotos,. etc. 

51. Locatorul, ţinut a garanta locatarului folosirea bu- 
nului dat în locaţiune, trebue să. asigure și contra unor pre- 

tenţiuni ce s'ar ridica de alte persâne asupra lucrului dat în 

"locaţiune. Aci legiuitorul face deosebire. între: tulburările de 

fapt şi tulburările de drept. Locatorul nu răspunde de:cele 
d'întâii, însă răspunde la cele de al doilea. - 

52. Aci ca şi în alte disbosițiuni formularea regulei 

este uşdră, aplicarea, însă a acestei. reguli este dificilă sati 
cel. puţin delicată. Distineţiunea între. tulburările de fapt şi
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cele de drept se justifică prin aceea că cel ce aduce o tul- 
burare de fapt supără pe locatar; că este îndreptată contra 

lui 6ră nu contra lucrului dat în locaţiune,.(Guillouard, n. 158). 

Acâstă justificare, ori. cât sar invoca în. favârea el cele 

dise de tribunul Mouricault (Fenet, XIV, p. 237), pare prâ sub- | 

tilă pentru spiritul practice al redactorului codului Napoleon. 
Justificarea este mai ușor de dat. Este cu neputinţă ca un 
locator să ia. asupră'şi răspunderea de faptele celor de al 
treilea cari ar veni să tulbure, să. împedice, să aducă supă- 
rare locatarului. Dacă acâstă tulburare 'şi are o bază legală, 
atuuci locatarul este în drept să câră locatorului a-l apăra. 

Dar, revenind asupra cestiunei puse când se pâte dice 
că acestă tulburare e de fapt și când etulburare de drept? Este 
cert că o tulburare de drept se pâte ades6 manifesta prin 
tulburări de fapt. Așa un vecin începe a trece prin curtea 

„imobilului închiriat, sai pune să pască vitele pe moşia, 
arendată. Aceste tulburări, când se invâcă vre-un drept de 
servitute diferă de faptul că s'a furat recolta după câmp, 
s'aii furat lucruri din casă, s'a spart ușele -şi ferestrele etc. 
Sai cum dice Planiol (I|, n. 1743) chiar un vecin care in- 
„comodâză pe locatar prin unele lucrări cari prin exercitarea 
unei meserii tulburate saii insalubre : „tulburarea de drept, 
prevădută de aceste două texte (art. 11496, 1497 c. Napoleon, 
1726, .1727), este dar pretenţiunea ridicată de un al treilea 
de a avă asupra întregului sait unei părţi a lucrului dat în 
locaţiune un - drept de 'proprietate, de servitute, sait de fo- 
l6se în calitate de locatar“ (Guillouard, n. 167, I). 

“Vedem că autorul citat pune între tulburările de drept 
faptul unui colocatar. Neapărat că aci: trebue făcută distine- 
țiunea propusă de Planiol că dacă colocatarul nu face de 
cât să exercite dreptul săi în virtutea contractulni 'ce are 
d. e. exercitarea unei meserii supărătâre, avem o tulburare 
de drept; pe când dacă acest colocatar prin negligența sa, 
prin răutatea să abuzâză de folosirea ce are, atunci avem 
o tulburare de fapt. | a] 

„Se consideră tot ca o tulburare “de fapt abuzul ce a 
putut face fostul locatar, arendaş sai chiriaş cu lucrul dat 
în locaţiune (Guillouard, [, n. 163). ai 

53. Pentru repararea pagubei aduse locatarului pentru



DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 333 

tulburarea de fapt, acesta are acțiune directă contra celui 
ce a adus acâstă tulburare. J urisprudenţa francesă a mers 
până a acorda locatarului chiar acţiunea posesorie în rein- 
tegrandă, contra unei.tulburări de fapt (Guillouară, Î, n. 162). 

54. Este afară de ori-ce îndoslă că dacă prin tulburarea, 
de fapt se causâză deteriorări lucrului dat în locaţiune, „lo- 
catorul are și el acţiune directă contra deţinătoruluy. 

55. De altă parte credem că este de prisos a demonstra, 
că locatorul nu răspunde de tulburările. de fapt, sâti de ori- 
ce fapt prejudiţiabil al locatarului, faţă. de cei atinşi chiar 
când ei ar fi colocatari. - o 

"56. Locatorul cum am (is răspunde de tulburările de 

drept exercitate de către cei de al treilea. Este.bine înţeles 
că aceste tulburări atrag; răspund6rea daunelor-interese din 
partea locatorului, numai dacă ele sunt declarate întemeiate 
prin hotăriîre' judecătorâscă. 
"Ta judecata ce are loc trebue să: participe locătaral; fie 

că acțiunea este pornită de cel de. al'treilea, fie că ea este 
pornită contra âcestuia. Locatarul este dator, figurând el 
în judecată să pue în causă pe locator,: pentru că alt-fel 
riscă să nu obție despăgubiri de la acesta. - | 

57. Cât pentru determinarea despăgubirilor ce Sar: cu- 
veni locatarului, urmăm regulele generali. 

Mai întâiii părţile pot conveni: ca nici o despăgubire 
să nu se c6ră chiar pentru tulburările de drept. O asemen6 

—————— eausă. se interpretă, după. principiul general de interpretare 
şi după regulele ce am pus în contractul de vîndare. 

58. Articolul. 1427 nu vorbesce, relativ la, fixarea des- 
păgubirilor, de cât de scăderea proporţională a preţului. 
Trebue să admitem că legiuitorul nu se ocupă de cât de eo 
quod plerumquc fit. Se pote întâmpla ca tulburarea să fie de 

așa importanță încât se face cunoscut a numai put servi 

locatarului, necontestat că acesta este în drept să „c6ră re- 
silierea contractului. 

De alta parte când locatorul este de rea credința, adică. 
„atunci când el a dat în locaţiune un lucru asupra cărui scia 
că un al treilea are juste pretenţiuni, despăgubirile trebuese 
să trâcă peste scăderea proporţională -a arendei. 

„59. Locatorul pâte fi.ţinut către locatar și de actele de
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_administraţiune publică. Așa pote. interveni o expropriare 
pentru utilitate -publică,: o. măsură de a, se închide o fabrică, 
sai o usină. In aceste casuri pâte să -fie : condamnat; loca-. 
torul săii la resilierea contractului, dacă întreg imobilul sai 

cea mai mare parte din el este expropriat, sati dacă în 
derea fabricei este definitivă; saii la o scădere a preţului: 

locaţiunii, dacă: nu.mai o parte. din imobil se expropriazăș 

oră închiderea fabrice. este: provisorie. 

60. Autorii se ocupă să determine. ceasurile în cari Star 
pută dice că există tulburare: chiar din. partea locatorului. 
Speciile în practică se pot presinta :sub “diferite forme: .0o. 
modificare a imobilului, o. lucrare : sait o 'construcţiune în 
vecinătate ;. darea . în. locaţiune a unei părți de- imobil unui 
care are o meserie incomodă;. exercitarea. chiar de locatorul. 
a unui: comereiii: ori profesiuni similare ca. aceea, a:locata- 

„rului, saii darea în locaţiune de acelaşi locatar'a unui.imobil 
în apropierea :unui: care: exercită asemen6 comercii, indus- 
trie sai profesiune. (Veqi. asupra acestor. ceasuri Guillouard 
I, n.:127—146, împreună. cu: citaţiunile. Planiol,. IL, n.:1738 
1739). In t6te aceste. casuri ne. vom - conduce. pentruia; le 
resolva; de clausele : contraetului, -de. întenţiunea: părţilor ș și 
de obiceiurile ţăriă...: ...--: mea. 

61.-Am terminat cu: obligațiunile: Iocatoruluy, După cum 
am. vădut, aceste. obligaţiuni -sunt-in faciendo în mare „parte, 
câte odată. în. non fuciendo ; ast-fel. ca mai. .tot-d'a-una . aceste 
obligaţiuni se presintă cu caracterul obligaţiunilor indivisi= 
bilă, după unii. autori. contract. Obligaţiunea, “locatorului. nu 
este ad dandum, chiar dacă este vorba de locaţiunea unui lucru. 

E 

IX, Despre obligaţiunile locatarutui. 

Art. 1429, “Locatarul are două. îndatoriri. principali: 
1. Trebue si întrebuințeze lucrul închiriat sai arendat ca un bun 

„proprietar şi numai la destinaţiunea determinată prin! 'contract: Sră în lipsă 
de stipulațiune specială, la destinaţiunea presumptă după circumstanțe. 

2, Trebue să plătâseii preţul locaţiunii la termenele statornicite. 

62. Art. 1129 9 reduce obligațiunile locatorului la două mai 
principali. Se pâte considera tot: ea principală obligaţiunea
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de a restitui la finele contractului lucrul în starea în care 
S'a primit. « : 

Părţile - pot întinde sau . restrânge, prin învodla lor: 
aceste obligaţiuni. pe 

Nu avem să insistăm asupra primei obligaţiuni a. 1oea- 
tarului de a plăti preţul.: Mai în -tot-d'auna.- -părţile: prevăd 
termenii în cari să se facă plăţile, aceste termene sunt mai 
în tot-d'a-una de Ş6se luni, câte: odată pote să he de irei 
luni, de o lună şi chiar în fie-care di.: 

In genere se stipulză. “ea. plata. să se facă cu o: luriă 
înaintea, începerii semestrului, : care are 106, după obiceiii la 
St. George şi la St. Dumitru. 

Regulat vom urma: asupra plăţii prețul, contorm celor 
arătate în titlu obligațiunilor.:: ki i 

“Neplata la timp 'a prețului nu: atrage: de drept. vesilie- 
rea  contractulul, afară dacă :părţile nu: prevăd ca,- resilierea 
să aibă loc prin însăşi - expirarea - termenului, fară i judecată 
Și fară “somațiune; i ERE 

Art, 1230, Dacă locatarul usă de lucrul închiriat ori arendat în alt- 
fel de cum se. arată în contract; saă în'un' mod din care ar put să re: 

sulte o vătămare ventru ocator, acesta, „după împrejurâui, pote. cere .des- 

fiinţarea contractului. - ac : : N 
Art. 1433. Locatarul e dator £ a: apăra Iuerul închiriat contra „ustizpa- 

țiunilor. | 

| Urmând usurpaţiune este dator. a însciinţa pe locatăr î în tormshul 

ce s'ar fi pus spre cercetare, „Călcând. acestă daturie,: rămâne: răspundător 

de daune:şi spese.. ia DR E a 

Ari. 1434. Locatarul: este respundător de stricăciunile s și  perderile 
întâmplate în cursul. folosinţei sale, în; cât nu. probă că ai urmat fâră 

culpa sa; 

Asomenea' este răspundător și de stricăciunile și i perderile căgunate 
de personele familie! sale sati ae sublocatar.: ! 

Art. 1435. Este răspundător de incendii, dacă nu probăză că incen- 

diul s'a întâmplat prin caz fortuit, sati forță majoră, sait prin defect de 

construcețiune, sati că focul a venit de la.o casă străină. 

63. Locatarul are o « doua obligațiune f6rte importantă, 
„aceea de a conserva, lucrul dat în locaţiune în stare bună. 

Locatarul nu pâte schimba destinațiunea lucrului ce a pri- 
mit; el nu pâte abusa de acest lucru.
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Neîndeplinirea acestei obligaţiuni din' partea locataru- 
lui dă drept locatorului să c6ră daune-interese; dar, după 

* împrejurări, locatorul pâte cere chiar resilierea contractului. 
61. Ca urmare a obligațiunei pentru locatar de a păs- 

tra lucrul dat în locaţiune vine și obligațiunea de a denunța 
locatorului ori-ce usurpaţiune s'ar face pe locul închiriat 
sait arendat. | a a 

65. Tot ca urmare i obligațiunei de a păstra lucrul în 
stare bună se impune locatarului răspunderea de incendii. 

Sar părea că acâstă . disposițiune contradice principiul că 
nimeni nu este ţinut de pagubele aduse prin un cas for- 
tuit. S'a observat însă că un incendiii. este ades€ causat 

-prin negliganța locatarului.. Acâstă negligenţă presupusă re- 
„Sultă şi din aceea că locatarul este. dator el să dovedâscă, 
“pentru a se apăra de-daune-interese, că incendiul a prove- 
nit din cas: fortuit... (Comp. asupra motivului Guillouară, |, 

„n. 25U—253). Codul Napoleon s'a arătat mai sever pentru 

locatar, de Gre-ce face solidar răspundători pe colocatari de 
urmările incendiului. Acestă rigdre nu se putea, justifica. 

„* Codul italian (art. 1590) se mulțumesce a face pe locatari 
răspundători însă nu în mod solidar ci proporţional cu va- 

I6rea părței din imobil ce ocupă fie-care ; şi încă acâstă răs- 
pundere încetâză pentru locatarul care dovedesce că focul 

a luat de Ia alt locatar saii chiar numat că nu apututlua de 
la el. Modificarea, codului italiân a fost admisă în Francia, prin 
legea de la 5 lanuarie 1883 care reproduce textul italian. 

„Redactorul român nu vorbesce nimic de răspunderea. colo- 
catarilor. Ce vom avâ a decide ? Mai întâiui este cert că fie- 
care locatar este răspundător de incendiul casei, însă fie- 
care din ei este în drept să dovedâscă că focul a isbucnit 
de la locatar şi atunci el este descărcat de ori-ce obligaţi- 
une. Dacă nu se pâte . dovedi de unde a început focul co- 
locatarii rămân toți răspundători, pentru că nici unul nu 
pote dovedi că nu de la el a venit focul; însă răspunderea 
nu va fi nici solidară, nici chiar proporţională cu partea 

„ ocupată, ci fie-care locatar va fi ţinut în mod egal. La acâstă 
soluțiune ne duce aplicarea principiului divisibilităţii obliga- 
ţiunei întru codebitori. Nu credem că consideraţiunea pe 
care fund6ză legiuitorul răspunderea de incendii a locata- 

*
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rului, aceea a unei presupuse neglienţe pâte fi întinsă în 

aplicarea ei până a considera pe locatari ca. codelequenţi şi 
“prin urmare să se declare solidari, în - virtutea art. 1001: 

Ștergerea art. 1731 ce. N. arată de ajuns voinţa legiuitorului 
rumân de a nu primi solidaritatea. 

Art. 1431. Locatarul trebue să restitue Iuerul în starea în caro l'a 

primit, conform inventariului, dacă afost făcut un asemenâ întru dînsul 

şi locatar; nu este răspundător îusă de perderea, saii de deteriorarea pro- 

venită din causa, vechimei sait forțet majore. 

Art. 1432. In: lipsă de : inventar 'se presupune că locatarul a primit 

lucrul închiriat orl arendat în starea în care locatarul era dator a''] irăda 

şi trebue să 7] restitue în aceeași. condiţiune, afară numai când ar putâ 

proba contrariul. 

66. Obligaţiunea Joătarului dea întreţine lucrul î în 'stare 
bună are ca colorar, obligaţiunea de a 'restitui lucrul la fi: 
nele. „contractului în starea în care l'a primit. Dacă: lucrul 

s'a deteriorat, locatarul este. dator să "1 „repare, întru cât 

aceste reparaţiuni sunt de acele pe carile am. '"vădut că sunt 
în sarcina lui. Dacă deteriorările provin din o forță majoră 
Sati dacă lucrul prin usul continui, cu tâtă întreţinerea lui 
se deterior&ză, locatarul nu' mai este. răspundător, | 

Proba că lucrul -dat în locaţiune s'a deteriorat fie prin 
cas fortuit, fie din causa vechimei, este în sarcina locatarului. 

Acâstă probă se pote face prin ori-ce mijloc: expertisă: 

cercetare locală, martori, presumpțiuni. | 
67. Este. de mare folos a observa că legea nu. obligă 

pe locatar a restitui lucrul în stare bună ci în starea în care 

la primit şi acestă stare se constată prin un inventării ce 
se face atunci când locatarul primesce lucrul. Redactorul 
rumân se servă de expresiunea inventar care este inexactă ; 
o constature a situațiunii (Etat des lieuz) ar fi fost mai exactă. 

Se presupune dar că s'a făcut o asemen6 constatare. 

Se pote întâmpla că constatarea să nu se facă. Dacă lipsa de 

constatare: vine de 12 locator, locatarul este în: drept să sus- 
ție că lucrul nui se dă în primire şi prin urmare să câră 
Sati resilierea, contractului sati să fie în drept a lua lucrul ,: 

după o constatare prealabilă a stării în care se. găsesce. 

68. Dacă locatarul ia lucrul fără: să facă a se constata 

65155 22
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starea lui, presumpţiunea este că ela primit lucrul în stare 
bună. Acâstă presumpţiune se explică prin împrejurarea, că 
în aprâpe unanimitatea ceasurilor lucrul se primesce de lo- 
catar în stare ce de obiceiit se consideră bună. Dacă loca- 
tarul a primit lucrul în stare rea, fără vre-o constatare, atât 

mai răi pentru el, greșâla este a lui. 

69. Avem aci o presumpţiune legală, o presumpțiune nu 

juris et de jure, ci o presumpţiune juris tantum, contra cărei se 
pâte admite proba. Prin ce mod de probă locatarul va, 
pute justifica că lucrul la priimit în stare prâstă? Credem 
că trebue aci să aplicăm regulele generali. Probă contrarie 
se va face prin scris, d. e. locatarul se obligă, fie prin con- 

tractul de locaţiune, fie prin un act separat a face repara- 

țiune. Proba contrarie se pote face şi prin interogator şi 
prin diferire de jurământ. Nu credem însă că se pot admite 
marturi şi presumpțiunile de fapt de cât dacă ar fi o va- 
I6re mai mică de 150 lei vechi, sai un început de dovadă. 
Nu se pote dice că aci se caută a se dovedi un fapt, mai 
tOte raporturile juridice nasc din fapte. Dacă pentru consta- 
tarea faptului cel ce pretinde că a avut loc a fost în posi- 
bilitate să'l constate prin înscris, martorii şi -presumpţiunile 
de fapt nu pot fi priimite. | 

| 70. Se observă cu drept cuvânt că din presumpțiunea 
după care locatarul este considerat că a primit lucrul. în 
stare bună; ba chiar din împrejurarea că acâstă stare bună 
S'a constatat în regulă, nu se pâte susține că locatarul nu 
ar put6 pretinde că lucrul are viţii ascunse (Guillouară, II, 
n. 246). 

V. Despre drepturile locatorului şi ale locatarului 

71. Prin aceea că am determinat cari sunt obligaţiunile 
ambelor părți, am stabilit și dreptul fie-cărui din ele. Neîn- 
deplinirea obligaţiuni din partea unei părți autoriză pe cea- 
Valtă a cere executarea acestei obligaţiuni, cu daune pentru 
întârziere, sati chiar resilierea contractului. , 

72. Asupra drepturilor locatorului ne reservăm a arătă 
în titlul despre Privilegii şi poteci cum creanţa . sa este în-
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conjurată de mai” multe garanţii, precum: dreptul de se- 
questru, dreptul de reținere, “dreptul de revendicare, dreptul 
de preferinţă asupra unor lucruri. Mai observăm însă, după 
cele ce vom ved$ îndată, că locatarul pâte exercita, dreptul 
său nu numai față cu locatarul, dar direct contra altor per- 
s6ne, special contra sublocatarilor. 

73. Cât pentru drepturile locatarului pe lângă cele ce 
am spus că aceste drepturi sunt corelative obligațiunilor 
locatorului cată să ne oprim la două puncte speciali şi 
anume la dreptul locatarului de a sub- arenda saii de a sub- 
închiria ori de a ceda; altui dreptul s&i ; precum și asupra 
cestiunii atât de controversată altă dată în Francia şi anume 
dacă locatarul are un drept real asupra imobilului dat: în 

locaţiune saii dacă dreptul săi nu este de cât personal. 

„Art, 1418. Locatarul are dreptul de a sub- închiria ori a sub-arenda 
şi de a ceda contractul săă către altul, dacă o asemen6 facultate nu “i a 

fost interdisă: 

Ea pâte fi interdisă în totul sai în parte, Acâstă interdicere nu 'se 

presupune, el trebue să resulte din o stipulaţiune specială, 

Ari. 1439. Contractul de locaţiune nu se desfiinţâză prin mârtea lo- 

catarului, nici prin aceea a locatorului. 

74. Contractul: de locaţiune nu este un contract făcut 
întaitu personae, Dici din punctul : de vedere -al locatorului, 

nici din punctul de vedere al locatarului. Legea a credut 
că este bine să enunţe ac6sta expres, pentru că se putea 

teme ca; să se dică că o locaţiune a avutiloc mai cu s6mă 
în vederea cutărui locatar personal. 

Este în afară, de ori-ce îndoâlă că'-o locaţiune pote să 
fie încheiată numai în considerațiunea pers6nei locatarului. 
Așa preţul locaţiunii este mult mai scădut, numai pentru-că 

locatorul a voit ca locatarul să se bucure el numai de acâstă 
locaţiune. Sati imobilul. dat în locaţiune conşistă în o usină 
saii în o exploatare atât de delicată şi de dificila. în. cât nu- 
mai persna locatarului a putut determina pe locator â da 
imobilul în locaţiune. In fine o ldcutio' dperis pâte udese-ori 

să fie considerată întuitu personae a, acelui care face u- 
crarea. 

Dacă locaţiunea nu se pâte considera ca un contract
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facut întuitu personae, nu mai puţin locatarul este ţinut a nu 

schimba destinațiunea, lucrului, a “face de exemplu, din o 
casă de locuit, un local public saii din un magasin cu măr- 

furile anume prevădute în contract, un magasin cu mărfuri 

de altă natură. 

75. Din aceea că contractul de locaţiune nu conţine 
nică un drept sai obligațiune exclusiv personală vre-unei 

din părţi resultă că dreptul fie-cărei din ele se pâte trans. 

mite moștenitorilor lor, contractul de locaţiune neputând să 

se desființeze prin mârtea, vre-unei din părți. 

76. Tot pentru aceeaşi consideraţiune dreptul locatorului 
și acela, al locatarului pot fi exercitate de către creditorii 
lor.. Oreditorii locatorului pot urmări în mâna locatarului 
preţul locaţiunei, precum şi tâte daunele cişunate de locatar. 

De altă parte, creditorii locatarului pot, exercitând 

drepturile acestuia să reclame daune interese la care are 

drept locatarul pentru . neexecutarea obligaţiunilor loeato- 

rului. Acești creditori se pot chiar substitui loeatarului și 
sub-arenda saii sub-închiria imobilul. 

După art. 717 codul comercial, dacă un comerciant falit 

a avut închiriat un imobil pentru exercitarea comerciului 
s8u și dacă contractul are să dureze mai mult de un an de 
la data declarării în faliment, sindicul cu autorisarea majo- 
rităţii creditorilor verificaţi, pote cere resilierea contractului, 
însă termină articolul, dând proprietarului o dreptă despăgubire. 

77. In fine, tot ca consecinţă a regulei că locaţiunea nu 
este făcută în vederea persânei, fie a locatorului, fie a lo- 
catarului, resultă că fie-care din ei pâte transmite prin ce- 
siune: dreptul s&ii. Locatorul pâte ceda ori-cui dreptul de a 
primi arenda sai. chiria. El transmite. de fapt acest drept 
prin înstr&inarea saii constituirea în usufruct a imobilului 
dat în locuţiune. 

De altă parte şi locatarul pâte transmite dreptul săi 
unui altuia, Ac6stă transmitere se pote face saii prin o sub- 
locațiune sait prin cesiune. 

78. Art. 1418 spune că locatarul pâte subiînehiria oră 
subarenda şi ceda, contractul. De la început trebue să ară- 
tim că există mare diferență între o sublocaţiune şi între o 
cesiune a contractului.
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Principala deosebire care desparte sub-locaţiunea de 

cesiune resultă din însăşi natura fie-cărei din aceste ope- 
raţiuni. 

După cum arată numele sublocaţiunea, subarendare 
sai subînchiriere, însemnâză că intervine între locatar și 
cel cu: care el contractâză un noi contract de locaţiune; pe 

când prin cesiune locatarul vinde, cedeză, transmite cesio- 

narului dreptul său. 

Situaţiunea fie-cărei părți contractante este cu totul 
alta, în sublocaţiune de ceea-ce este în cesiunea contractului. 
In ceasul d'întâii sub-locatorul sai locatarul principal are 
faţă de sub-locatar obligaţiunile şi drepturile unui locator, 
adică obligaţiunea de a face pe sub-locatar să se bucure de 
lucrul dat în locaţiune, ţinut fiind în cas de nexecutare la 
scăderea preţului și la daune-interese după distineţiunile ce 

am vă&dut. Sublocatorul are ca și locatorul principal încon- 
jurat dreptul săi de tâte garanţiile acordate de lege, precum 
privilegiu, revendicare, sequestru, ete. Asemen€ şi sub-loca- 

tarul este ţinut la tâte obligaţiunile şi se bucură de tâte 

drepturile unui locatar. Pe când în cesiunea contractului, 
locatarul cedent are către cesionar drepturile şi obligaţiunile 
unui vîndător de creanţe. Și de altă parte cesionarul este 
privit ca un cumpărător. - 

79. Cesiunea contractului de locaţiune trebue notificată 
locatorului, pentru ca ea să producă efect față cu terţii; în- 

tr'o sub-locaţiune o asemen6 notificare nu este necesară 
(Guillouard, I, n. 317). Locatorul însă trebue să fie pus în 

cunoscinţă că s'a făcut o subliocaţiune. 
80. Se notâză încă o diferenţă între o sub-locaţiune și 

o cesiune. Acâstă diferența este specială contractului de 
arendă şi este relativă la dreptul ce are arendaşul conform 
art. 1357—1461, de a fi scădut din preţul arendei când re- 
colta se perde în tot sai în parte prin cas fortuit. Daoă 
avem o sublocaţiune subarendașul are dreptul la un ase- 
men scădământ, pe când cesionarului i se refusă acest 
drept. 

81. Din punctul de vedere fiscal este important a se 

cunâsce dacă are loc o sublocaţiune sati o cesiune a con- 
tractului.
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s2. Fie sublocaţiune fie cesiune, raportul între loca- 

torul principal şi loeatarul principal rămân aceleaşi. Fie- 

cari aii reciproc între ei aceleași drepturi şi aceleași înda- 

toriră. A 
Cu t6te acestea se pâte întâmpla ca la o cesiune loca- 

tarul principal să obţie de la locatorul săii într6gă descăr- 
care a obligaţiunilor sale. In acest cas se va opera o ade- 
vărată novaţiune prin schimbarea locatarului (Guillouard I, 
n. 336). 

83. Cu tâte acestea Laurent (XV, n. 208) susţine că 

în cas de cesiune, locatarul cedant, răspundător către loca- 
tarul săi de tâte obligaţiunile ce impune contractul, pe cât 
nu a obţinut descăreareea, perde prin efectul cesiunei ori-ce 
drept fața cu locatarul, de Gre-ce, dice jurisconsultul citat, 

el a transmis cesionarului t6te drepturile lui. In sistemul 
lui Laurent, situațiunea locatarului cedent este din cele mai 
grele ; pe de o parte el rămâne obligat către locator, iară 

pe de alta nu mai are nici un drept faţă cu acesta. Este 
adevărat că în generalitatea casurilor cedentul nu va av 
nică un interes a acţiona pe locator, dar pot fi casuri în 
cari contractul de locaţiune, pâte să se declare nul din causa, 
locatarului și el ca cedent ţinut către cesionar, să nu pâtă 
av6 recurs contra locatorului. Nu credem că este dr&ptă 
soluțiunea lui Laurent; ori ce s'ar fi întâmplat contractul 
primordial nu este desființat şi deci el continuă a 'ȘI pro- 
duce tote efectele. | | 

84. Este mai dificil a precisa raporturile ce se pot crea 
în urma a unei sublocațiuni saii a unei cesiuni a contrac- 
tului între locatorul principal şi subloeatarul sai cesionarul. 
Şi mai întâiu subloeaţiunea saii cesiunea, creâză vre-un ra- 
port juridic între sublocatarul sai cesionarul şi între loca- 
torul principal? Negreşit da. Nu se pâte dice că aci avem 
res înter alios acta. Locatarul principal avea față cu locatarul 
săi unele drepturi. Aceste drepturi s'ati cedat, fie prin o 
sublocaţiune fie prin o cesiune altei pers6ne, sublocatarul 
sai cesionarul, îmbrăcat cu drepturile ce i s'ai transmis de 
locatar sait de cesionar pâte exercita aceste. drepturi con- 
tra locatorului principal, întocmai cum p6te cesionarul unei 
creanţe să exercite dreptul cedentului creditor față cu ce-
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datul debitor. Necontestat 6răși că locatorul principal pâto 

faţă cu sublocatarul -sai cesionarul să i opue t6te drep- 

turile ce le are contra locatarului săi, drepturi de care el 

nu a putut fi desbrăcat prin sublocaţiunez, sai cesiunea ce 
„a urmat, 

85. Dar se întrâbă comentatorii, locatorul principal are 

el acțiune directă contra sublocatarului sati cesionarului și 
ce p6te pretinde de la acâsta? Comentatorii cu multă auto- 
ritate, ca (Laurent, XXV, n. 200) şi Labb6 (citat de Guil- 
louară, I, n. 341), susţin că loeatorul principal nu are nici 

o acţiune directă contra sublocatarului sait a cesionarului. 

Autorii citați se fond&ză şi trage argumentul principal din 

acea că locatorul principal neluând parte la contractul de 

sublocaţiune sait de cesiune, acest contract este pentru el 
ves înter alios acta şi deci nu "| pâte invoca. 

Este necesar să notăm că redactorul rumân nu a re- 

produs art. 1753 C.. N. după care: sublocatarul nu este ţinut 
către proprietar de cât până lu 'concurența prețului sublocaţiunei. 

Acest articol suprimat de redactorul nostru era un argu- 
ment tare contra sistemului lui. Laurent şi Labb6, pentru 
că se arată că legiuitorul dă ca certă relaţiunea directă între 
locatorul principal și sublocatarul sati cesionarul. 

Cu t6tă acâstă suprimare noi persistăm a crede că lo- 
catorul principal are acţiune directă contra sublocatarului. 
Mai întâiui locatorul principal este creditor al locatarului 
săi şi în acâstă calitate locatorul pote exercita acţiunea 
locatarului. Afară de acâsta trebue să ținem socotâlă, de fa- 
vrea ce legea acordă proprietarului pentru creanța sa de 

locator. De ce s'ar plânge sublocatarul când proprietarul ar 
intenta, acțiunea directă contra lui? El când a prevenit a fi 
sublocatar a înţeles de mai înainte să se sustitue locatarului 
principal. De altă parte facultatea acordată de lege locata- 
rului de a subînchiria, sai subarenda face ca, să subînţel&gă 
de la început că ar pută să se creeze 'relațiuni între _Pro- 
prietar și sublocatar. 
| 86. Odată primit sistemul după care locatarul are acţi- 
une directă contra sublocatarului mai rămâne a lămuri punc- 
tul a, se sci ce se pâte pretinde prin acâstă acțiune. Supri- 

“marea articolului 1753 ne face a înclina către soluțiunea,
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după care sublocatarul ar fi ţinut către locatorul principal 
la t6te obligaţiunile swblocatarului. Soluțiunea ce propunem 
va fi admisă fără dificultate, când locatorul principal ar 
crede că mobila adusă în casă sati mobila și tote cele ne- 
cesarii culturei moşiei sunt al locatarului principal. In acest. 

cas locatorul va put6 invoca privilegiul său pentru acope- 
rirea întregei sale creanţe. Dar afară de acâsta soluţiunea 
n6stră ni se pare equitabilă şi există posibilitatea ca pro- 
prietarul să fie frustat în drepturile sale. o 

Sublocatarul când contractâză cun6sce condițiunile pri- 
mului contract şi el se aştâptă ca ori când locatorul să câră 
executarea acestor condițiuni sai resilierea ; deci el se con- 
sideră că le primesce. Dacă s'ar da soluţiunea contrarie 10- 
catarul ar av6 mijlocul să facă ilusoriii dreptul locatorului, 
prin aceea că ar ascunde adevăratul preţ al sublocaţiunei 
prin aceea că sar grăbi a incasa acest preţ. | 

87. Dreptul de sublocaţiune saii de cedare a contrac- 
tului pâte fi interdis locatarului prin contractul de locaţiune. 
Adică se prevede ca sublocaţiunea să nu se pâtă face fără 
consimț&mîntul locatorului. 

Se admite fară multă dificultate că prohibițiunea sublo- 
cațiunei conţine în sine şi pe aceea de a ceda contractul. 

Avt. 1441. Dacă locatorul vinde lucrul închiriat ori arendat, cumpă&- 

rătorul este dator să respecte locaţiunea făcută înainte de vîndare, întru 
cât a fost făcută prin un act autentic sai prin act privat, darcu dată certă 
afară numai când desfiinţarea ei din causa vîndării s'ar A prevădut în în- 
suşi contractul de locaţiune. 

Ari. 1442, Dacă în contractul de locaţiune s'a previdut desființarea 
lui din causa vînqării, atunci locatarul are drept a cere desdaunarea de 
la locator, afară numai cână s'ar fi stipulat contrariul, 

Art. 1443. Cumpărătorul co voesce să facă întrebuințare de facul- 
tatea reservată prin contractul de locaţiune de a da congediti, trebue să 
vestâscă mal întâiu pe locatar. Chiriaşul va Îl vestit mai înainte cu timpul 
cerut de obiceiul locului; arendaşul cel puţin cu un an. 

Art. 1444. Arendașii orl locatarii nu pot fi daţi afară înainte dea 
[i desdaunaţi de către locator, 6ră când acesta nu o face de către cum- 
părător. 

Art. 1435. Cumpărătorul cu pact de vescumpărare nu pâte să dea 
afară pe locatar mat înainte de a fi devenit proprietar irevocabil prin tre- 
cerea termenului răscumpărării.
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S8. Cum vedem art. 1441—1445 pun pe locatar faţă 
cu acel ce dobândesce proprietatea imobilului dat în loca- 
ţiune. In principii contractul de locaţiune trebue să fie res- 
pectat de noul proprietar. 

Pentru ca noul proprietar să fie obligat a respecta con- 
tractul de locațiune se cere ca acest contract să pâtă fi 
oposabil. Aci legea aplică principiul general al forței pro- 
bante al unui act. Noul proprietar negreșit este o terță per- 
s6nă și prin urmare contractul de locaţiune nu 1 pote fi 
oposabil de cât dacă el este saii autentic sati cu data certă. 
Vom veds încă, când vom trata despre transcripțiuue, că 
contractul de locaţiune pe un termen mai lung de trei ani 
trebue să fie transcris (art. 722, n. 10 Proc. civ.). 

89. Existenţa unui contract de locaţiune este ades6 o 
pedică la înstrăinarea imobilului dat în locaţiune. Doritorul 
de a cumpăra o casă voesce a o înlocui însuși, asemen€ şi 
pentru o moşie un cumpărător voesce a o cultiva singur. 
Pentru a face să dispară obstacolul ce arătăm ades6 loca- 
torul, în vederea unei înstrăinări eventuali, trece în con- 
tract clausa ca, în cas de înstrăinare a imobilului, noul pro 
prietar să ptă, dacă voesce să desființeze contractul. 

O asemenea clauză nu pote fi asemănată condiţiunii 
si voluero din partea, locatorului, care nu-şi reserva dreptul 
de resiliere pentru dînsul, ci numai pentru acel ce ar do- 
bândi în urmă, priri act între vii imobilul dat în locaţiune. 

90. Chiar recunoscut dreptul de resiliere noul pro- 
prietar nu-l pâte esercita de cât fiind locatarul prealabil 
despăgubit. Despăgubirea se datoresce de către vechiul 
proprietar, locatorul; cu tâte acestea noul proprietar nu 
pote depărta pe locatar fără ca acesta să fie despăgubit Și 
dacă vechiul proprietar nu-l despăgubesce, acâsta trebue să 
o facă proprietarul cel noii. 

Textul legii nu se servă de termenul ordinar dazne în- 
lerese ci de acela de desdaunare. Și în adevăr aci nu este 
vorba de daune interese, adică de a se acorda locatarului 
atât repararea pagubei suferite cât şi câștigul. de care el 
este privat; o asemenea cerință ar face ilusorie clausa re- 
silierii. Aci se acordă locatarului o despăgubire de acea ce 

el suferă prin depărtarea sa. Un arendaş a cultivat pămîn-
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tul, a arat, a semănat, etc., el are perspectiva unui câștig, 

„apoi ca să ia altă moșie, trebue să trâcă cât-va timp; un 
chiriaş suferă din acea, că are să se mute la un timp ce 
nu-i convine, etc. - A 

__. Despăgubirea-nu se mai datoresce dacă contractul de 
locaţiune prevede facultatea de a resilia contractul fără des- 
păgubire. Legiuitorul rumân nu a voit să fixeze acestă des- 
păgubire; el nu a, reprodus art. 1745—1747 Codul Napoleon 

unde este fixată despăgubirea, p6te în chip prea favorabil 
pentru locatar. - 

91; Pe lîngă obligaţiunea de a se despăgubi locatarul, 
„pentru a se resilia contractul, legea cere încă ca să se dea 
congediu la timpul necesar, adică pentru care termenul este 
acel ce se obicinuesce în localitate, 6ră pentru moșie ter- 
menul este cel puţin de un an. | 

92. Un cumpărător cu pactul de răscumpărare nu de- 

vine proprietar definitiv de cât când cumpărătorul perde 

dreptul de a răscumpăra. Pentru că o asemenea cumpărare 

este supusă unei condițiuni şi pentru că condiţiunea reso- 
lutorie îndeplinită produce efect din diua, încheerii contrac- 
tului, așa că cumpărătorul se consideră ca cum nu a fost 
nică o dată proprietar, pendente conditione, el nu pote uza de 
lacultatea de a resilia contractul de locaţiune încheat de 
vînqător. ia E 

93. Pentru a termina cu drepturile locatarului, câte-va 
cuvinte asupra controversei dacă locatarul are un drept 
veal asupra imobilului dat-în locaţiune sati un drept perso- - 
nal, controversă care a avut epoca sa de renume, fiind agi- 
tată de Troplong (Contrat de Louage I, n. 6 şi urm.; Il, n. 
+73 şi urm.), dar care adi aprope a dispărut în Francia. - 

Principalul argument invocat de Troplong este tras 
din Art. 1441—1444, cari obligă pe noul cumpărator a re- 
cunsce dreptul locatarului, va să dica locatarul pâte opune . 
dreptul săii ori-cărui detentor al imobilului. Art. 534 (0. N. 
595) confirmă şi mai mult acest sistem, de 6re-ce. o loca- 
țiune făcută de usufructuar, în timpul exerciţiului dreptului 
său, este obligatorie și după încetarea usufructului. 
N In opiniunea contrarie, adi unanim primită de doctrină 

ȘI Jurisprudență se observă că nimic nu denotă intențiunea
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legiuitorului de a se depărta de tradițiunea dreptului roman 
Și a celui vechii frances, după care locatarul nu are de cât 
un drept personal față cu locatorul.. Articolele 1441 și ur- 
măt6rele sint create în faţa, necesităţii de a se acorda loca- 
tarului, mai ales de imobile rurale, 6re-care garanție. Să 
notăm însă că de şi Art. 723 C. de proc. civ. supune tran- 
scripţiunii contractele de locaţiune, acâstă transeripţiune nu 
este obligatorie de, cât pentru contractele pe termen mai 
lung de trei ani şi dacă ar fi să deducem din obligaţiunea 
de a transcrie că, dreptul locatarului este real, atunci ar 
trebui să decidem că numai pentru contractele ce tree peste 
trei ani se admite acâsta. Din contra Art. 793 Pr, civ. pâte 
servi de argument în sistemul adi predominant (Guillouară, 
I, n. 17—31 împreună. cu citațiunile. — Christescu, Art. 
1441 n. 1). | 

94. Rămâne acum să arătăm care este utilitatea practică 
a cestiunii. a | 

Dacă dreptul locatarului este real, lipsa de transcrip- 
țiune nu pâte fi invocată! de cât de persânele cari ati un 
drept de proprietate sau alt drept real asupra imobilului. 

In al doilea rînd recunoseându-se locatarului un drept 
real, el va putea esercita direct acţiunea contra tulburăto- 
rului posesiunei, înaintea, tribunalului situațiunii imobilului. 

După acea lucrul judecat după încheerea contractului 
între locator şi un .terţii, nu pote fi -oposabil locatarului 
dacă acesta are un drept real. o 

Dacă 'locatarul are un drept. real, sublocaţiunea şi ce- 
siunea contractului trebuesc considerate ca înstrăinări de 
imobili din punctul de vedere ai capacităţii locatarului saii 
representantului acestuia. . | 

In fine, pentru a termina cu dificultăţile cele mai prin- 
cipale, în sistemul celor ce ati susținut că locatarul are un 
drept real, acest drept trebue considerat, din punctul de 
vedere al patrimoniului locatarului, ca -făcând parte din 
averea sa imobiliară, 

VI. Cum înceteză locaţiunea 

95. Contractul de locaţiune se desfiinţâză: 
a) Prin -consimţimântul părţilor contractante. Ca ori-ce con-
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tract de interes material, pe cât timp o disposițiune spe- 

cială a legii ca la convenţiunile matrimoniali, nu opresce, 
contractul de locaţiune se pâte resolva prin acordul voinței 
părţilor. - o | 

Art. 1436. Locaţiunea făcută pentru un timp determinat încelâză de 

la sine cu tiecerea termenului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă în- 

sciinţare. 

Dacă contractul a fost fără termen, congediul trebue să se dea de 

la o parte la alta, observându-se termenele defipte de obiceiul locului. 

96. 5) Prin expirarea termenului. 

Locaţiunea prin esenţa ei este temporară. Am vădut 
că locaţiunea perpetuă este prohibită. O dată termenul ex- 
pirat, contractul înceteză de la sine. Aci avem 6re-cum prin 

escepţiune aplicarea regulei dies pro homine înterpellat, con- 

tractul și locaţiunea de la sine prin expirarea termenului preve- 
dul, fără să fie trebuinţă de vre-o insciințare. 

fc Vom ved6 mai la vale ce se întîmplă dacă după expi- 
rarea termenului locaţiunea continuă în fapt. 

97. c) Prin darea de congediii. 

Ades€ contractele de locaţiuni, mai ales închirierile, se 
fac fără termen. În un asemen cas fie-care parte are drep- 
tul să c6ră să înceteze locaţiunea. Locaţiunea nu pâte înceta 
de cât dacă cel ce o cere anunţă prin darea congediului pe 
partea cea-l-altă, că voesce să înceteze locaţiunea. Congediul 
trebue dat în termenii obicinuiţi în localitate. Legea nu arată 
modul cum să se d6 congediul, notificarea prin portărel 
este calea cea mai sigură. 

98. Locaţiunea, pote să înceteze prin dare de congedii 
Și când contractul este cu termen, atunci când sati amîndoă 
părțile sait numai una din ele şi-a reservat dreptul de a cere 
desființarea, contractului. 

Art. 1439. Contractul de locaţiune se desfiinţeză când lucrul a perit 
în total sai s'a făcut netrebnie spre obicinuita întrebuințare. 

In cazul când una din părţi nu împlinescs îndatoririle sale princi- 
pal, cea-l-lalta parie pâte cere desființarea contractului. 

99. d) Prin perderea lucrului dat în locaţiune. — Contractul 
de locaţiune 'este sinalaomatic, neindeplinirea obligaţinnii âe
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una din părți, atrage dreptul pentru cea-l-alta de a cere re- 
silierea, cu daune interese. Aci avem să urmăm regulele 
generale, atât pentru a sci dacă contractul este resiliat cât 
Și dacă se datorese daune interese. 

Locatarul ades6 în esereiţiul contractului viol&ză vre 
una din condițiunile contractului; acestă violare nu este atât 
de gravă pentru ca să justifice resilierea contractului ce sar 
cere de locatar, numai puţin însă contractul este violat, fie 
chiar în parte. In asemens cas locatorul este în drept să 
reclame ca violarea contractului să înceteze şi pâte chiar 
să reclame daune-interese. 

Contractul de locaţiune se desființeză și prin perirea 
luerului dat în locaţiune, sati ajungerea în stare deanu mâl 
putâ fi întrebuințat. Locatorul, chiar dacă perderea este for- 
tuită, nu pâte pretinde preţul locaţiunei. Dacă perderea pro- 
vine din faptul locatarului, acesta este ţinut la daune in- 
terese. 

100. Perderea lucrului dat în locaţiune pâte să. fie nu 
numai materială, care se derîma sau arde, dar şi o perdere 
juridică ca, să dicem ast-fel, cum este casul în care imobilul 
este scos din comerciii în urma unei expropriaţiuni pentru 
causă de utilitate publică. In acest cas însă locatarul are 
ŞI e! dreptul la o despăgubire. 

101. e) Sîntautori (Guillouard, [, n. 379) cari pun între 
casurile de desființare a contractului de locaţiune consolidarea, 
adică calităţile de proprietar locator și de locatar se întru- 
nesc în aceeaşi persână. Termenul de consolidare ar fi esact, 
dacă s'ar recunâsce locatarului că are un drept real. 

102. f) In fine, în cas de faliment al loeatarului, dacă 
contractul de locaţiune al imobilului în care el 'şi esercită 
comerciul are să dureze mai mult de un an de la declara. 
ţiunea în faliment, sindicul este în drept a cere desființarea 
contractului. Sindicul nu pâte face acâstă cerere de cât cu 
autorisarea majorităţei creditorilor verificaţi și dând, dice 
art. 717 €. com., proprietarului o drepti despăgubire. Acâstă des. 

păgubire se confundă cu daunele interese; este numai a se 
acorda proprietarului casei drept dificultatea ce el ar în- 
tâmpina pentru a închiria altuia prăvălia.
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VII. Reînoirea tacită a locaţiunii 

Avt. 1437. După expirarea termenului stipulat prin contractul de lo- 

caţiune, dacă locatarul rămâne şi este lăsat în posesiune, atunci se con- 

sideră locaţiunea ca reînoilă, . efectele ei însă se regulează după disposi- 

țiunile articolului relativ la locaţiunea fără termen. 

103. Termenul contractului de locaţiune a expirat, cu 
t6te acestea locatarul, nesupărat de locator continuă de a 
ocupa imobilul; legea dice că atunci se presupunea inten- 
tenţiunea din partea locatorului şi a locatarului că voesce a 
reînoi contractul. Acesta reînoire facite recondiclion cum 0 nu- 
nesce practica francesă era cunoscută şi de Romani şi în 
dreptul vechiii frances. a 

Presumpţiunea intenţiunii părţilor de a reînoi contrac- 
tul este forte naturală. Aci avem un noii contract, pentru 
care se cer aceleași condițiuni de validitate ca şi cum ar fi 
un contract original. El trebue să resulte din acordul voinței 
părților dacă locatarul remâne şi este lăsut în posesiune, ice 
textul legii. Se. cere dar că atât remânerea locatarului cât 
și lăsarea lui să fie resultatul intenţiunei de a se reînoi con- 
tractul. O asemene intențiune resulta din faptele r&mânerei 
Și lăsării locatarului în posesiune, însă aci avem o presump- 
țiune numai, care pâte fi combătută. P6te resulta din îm- 
prejurări că ori locatorul ori locatarul nu a înţeles că loca- 
țiunea să fie reînoită. Si 
__Aflându-ne în faţa unui noi contract vom cere pe 

lîngă acordul de voințe al părților și capacitatea lor de a 
contracta. 

104. Cât pentru determinarea condiţiunilor noului con- 
tract ele sînt aceleași, dice legea, ca ale vechiului contract 
prin urmare avem să ne raportăm la acest contract. 

105. Efectele reînoirei tacite a locaţiunii nu pot să se 
producă de cât între părţile contractante, aâică între persna 
locatarului care rămâne în imobil Și a locatorului care 11 
lasă. De acea cu drept s'a decis că dacă sînt mai: mulţi lo- catari, fie că de la început ei ai încheiat un singur contract, 
fie că locatarul a murit lăsând mai mulți moştenitori şi dacă numai unul din ei rămâne în imobilul dat în locaţiune, re- inoirea nu pâte ave loc.
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Tot ast-fel dacă un terți a garantat pentru locatar, ga- 
ranția lui nu se mai întinde şi la contractul reînoit. 

106. Intr'un singur punct noul contract diferă de cel 
vechiii, în termenul pentru care reînoirea este făcută. Ter-. 
menul prevădut în vechiul contract nu este considerat ca 
făcut fără termen, prin urmare el pâte lua, sfîrşit prin darea 
congediului. 

Se susţine că locatarul nu are trebuință de-a da con- 
gediii, pentru că el nu are de cât a părăsi imobilul la tim- 
pul obicinuit. Acesta nu s'a admis locatarul este dator să 
anunţe la timp pe loeator că înțelege să înceteze locaţiunea. 

CAP. UI 

Despre regulele particulare la închiriere 

A. Obligaţiunile locatarului 

drt. 1445, Contractul de închiriere se pote desființa când locatarul nu 

mobilâză în deajuns casa, afară numai dacă el nu garantâză suficient pentru 

plata chiriei. 

Art. 1447. Reparaţiunile mici, numite locative, ce rămân în sarcina lo- 
catarului, dacă nu s'a stipulat din contră, sînt acele pe cari obiceiul loculuile 

consideră de ast-fel şi între altele sînt următârele: 
Reparaţiunea vetrei sobelor, a gurel lor, a capacilor s. c. |. a stricăril 

tencuelii din partea de jos a pereţilor camerilor şi a altor locuri de locuinţă 

pînă îa înălţimea de un motru ; 

La parquete şi duşumele, întru cât numai unele bucăţi sînt stricate; 

A geamurilor întru cât sfărămarea lor nu ar fi urmat din causa unei 
întâmplări extra-ordinave ori forţe majoră de care nu pâte fi responsabil 
locatarul ; 

A uşelor, ferestrelor, wrânelor, verigelor şi alt- fel de încueturi. 

Ari. 1448. Nici una din reparaţiunile reputate locative nu cad în sarcina 
locatarului, când stricăciunile ab fost causate prin vechime sai forţă : majoră. 

Art. 1449. Curăţirea puţurilor şi a plimbătorilor este în sarcina locatorului. 

Art. 1450. Dacă contractul de închiriere se desfiinţeză pentru culpa chi- 

riașului acesta e dator de a plăti chiria pe tot timpul necesar pentru o noă 

închiriere şi daunele ce ar fi provenit din reaoa întrebuințare a localut închiriat. 

107. Pe lîngă obligaţiunile ce în general are locatarul 
„și pe cari le am vădut, chiriaşul, în acestă calitate, are 
unele obligaţiuni speciali. - SE:
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„O primă obligaţiune ce legea impune locatarului este 

ca el să mobileze casa saii magasinul ast-fel ca proprietarul 

să fie asigurat de plata chiriei. Vom ved6 că proprietarul 
are un privilegii asupra mobilelor din casă (art. 1730 n. 1) 
pentru plata chiriei. Aci se acordă proprietarului și dreptul 
de a cere de la locatar ca mobilele aduse se pâtă garanta 
suficient creanţa sa. 

Mobilele, despre cari este vorba sînt aceleaşi pe cari 
le arată și art. 1780. Incerearea de a, se da o soluțiune con- 
trariă nu a reuşit (Aubry et Rau $ 370 n. 9). 

108. Art. 1416 se mulțumesce cu acea că chiriașul să mo- 
bileze în deajuns casa, fără să preciseze ce înţelege cu 
acâsta. De aci discuţiune. Laurent susţine ca, proprietarul să 
fie garantat pentru t6te termenile contractului (XXV n. 424). 
Autorul recunâsce singur că nu se va găsi nici un locatar care 
să fie cu regulă. Opiniunea general admisă este ca să se lase la 
aprecierea judecătorului resolvarea cestiunii (Aubryet Rau, $ 
370 tex. şi n. 3). Credem că. în acâstă 'apreciere vor intra 
termenele de chirie pe cari le asigură privilegiul art. 1730. 

109. O a doua obligaţiune impusă chiriașului este acea 
de a face reparaţiunile locative. Ac6sta, este consecinţa obli- 
gaţiunii generale a locatarului de a întreţine în stare bună 
lucrul dat în locaţiune. 

Legea dă Gre-cari exemple ce se înțelege prin repa- 
raţiuni locative. Este important de notat că altele sînt re- 
parațiunile locative, impuse locatarului, și altele sînt acele 
de întreținere, impuse de art. 545 usufructuarului. Art. 516 
făcând enumerarea reparaţiunilor mari la cari nu este ținut 
usufructuarul, ci cari privesc pe nudul proprietar dacă ar 
voi să le facă, termină qicând: tate cele-l-alte reparații. sînt 
de întreținere. De aci resultă că reparaţiunile de întreţinere, 
la cară. este ţinut usufeuctuarul sînt cu mult mai însemnate 
comparate cu reparaţiunile locative impuse chiriaşului (V. 
op. nostru Vol. 1. Despre usufruct n. 57). 

110. Chiriaşul nu va f ţinut nici chiar la reparaţiunile 
locative dacă ele privesc stricăciuni provenite sai din forță 
majoră, sati din causa vechimei casei. Să aducem aminte că 
art. 547 coprinde o disposițiune analogă cu privire la obli- 
gaţiunea usufructuarului.
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111. Articolul 1453 cu privire la desființarea contrac- 
tului de închiriere provenită din causa chiriașului. nu este 
de cât aplicarea regulelor generali, după cari se determină - 
fixarea daunelor interese provenite din neexecutarea obli- 
gaţiunilor debitorului. Se înțelege că în aceste daune întră 
Şi chiria pe tot timpul cât imobilul stă neînchiriat. 

B. Disposiţiuni speciali la durata contractului de închirieri 
şi la reinchirierea tacită. | 

Art. 1450. luchirierea mobilelor. destinate pentru mobiliarea unei 
case întregi, a unul apartament ori magasin, se consideră făcută pentru 
durata ordinară a închirierei caselor, apartamentelor, magasinelor, după 
obiceiul locului, : . 

" Art. 1451. Inchirierea unui apartament mobilat se va considera făcută 
pe un an, când sia stipulat atâta chirie pe an, pe o lună, când s'a stipula; 
atâta chirie pe lună,, pe o di, când s'a stipulat atâta chirie pe qi. Dacă -nu 
există nici o împrejurare din care să se probeze că închirierea sa făcut pe un 
an, pe o lunăsai pe. o: di, se va considera, făcută conform obiceiului locului. 

Ari. 1452. Dacă locatarul şi după expirarea termenului locaţiunei, |, 
continuă a rămâne în casă sau în apartament, fără nici o împedicare dinu 
partea locatorului, el se consideră că voesce a le ocupa în aceleaşi condi- 
țiuni şi pentru un timp determinat de obiceiul locului şi nu pâte nici să 
€să, nică să fie congediat înainte de ase îi fâcut vestirea la termenul obici- 
nuit în localitate. o Ii 

112. Din citirea articolelor de mai: sus resultă: că în 
unele 'casuri . timpul locaţiunei se determină prin intenţiu- | 
nea, presumată a părţilor cari resultă din: cuprinsul contrac- 
tului. Mai întâiui art. 1450 se referă la obiceiul locului când 
se închiriază mobilele destinate unei case, . apartament ori 
magasin. Apoi pentru închirierile locuinţelor, termenul con- 
tractului reese după cum preţul s'a fixat pe an, pe lună 
saii pe di. Dacă nu se dice nimic în contract, durata închi- 
rierei se fix6ză după obiceiul locului. . - | 

113. În privinţa reînchirierei tacite, care trebue să re- 
sulte din voinţa exprimată de ambele părți, singura deose- 
bire a art. 1452 de disposiţiunea generală a art. 1437 este 
că în loc să se dică:că noul contract este considerat fără - 
termen, se ice că termenul este acela al obiceiului locului. 

68155 a 93 
N
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Resultatul este acelaş, pentru că se: permite fie-cărei părți 
a da congediul: după obiceiul locului... . E 

CAP. 1V 

Despre regulele particulare la arendare 

114. Capul IV coprinde, cum arată rubrica, reguli par- 
„ticulare la arendare. El este împărţit în două secţiuni: 
„Secţiunea I (art. 1451—1465), Arendărea pe bani; Secţiunea, II 

(art. 1466—1469), Arendarea pe. fructe. - 

SECȚIUNEA I 

Arendarea pe bani 

A. Garantarea întinderei promise 

Art. 1454. Dacă, prin contractul de arendare se arată o întindere 
mal mică sai mai mare de cât are fondul în realitate, arenda nu se va 
scăd6 şi nu se va spori de cât în casurile şi după regulele cuprinse la 
titlul vînqării, articolul 1327. ” 

_ 15. Am vădut în titlul vîndării ce se întîmplă când, 
„fiind. arătată întinderea terenului vîndut, vîndătorul nu o 
pâte da. Distincţiunile arătate de art. 1327, precum și deter- 
minarea, casurilor în cari pâte av loc crescerea sati. împu- 
ținarea prețului, sai chiar resilierea contractului, se aplică 
și la contractul de arendă. . “ 

» „ Avem numai de observat că redactorul rumân citâză 
numai art. 1327, probabil că prin o erâre de cancelarie nu 
s'a dis şi următorele. i | 

„__ 116. Aci s'a ridicat numai în Francia cestiunea, dacă 
şi la arendare se admite precripțiunea de un an, prevădută 
de art. 1934. Aqi afirmativa este admisă (Aubry et Rau, Ş - 371 tex. şi n. 1) și la acâstă opiniune se alăt i 
LE Ş ură şi Laurent CSXV, n. 445). A
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Ti hu B Obligaţinnile -speciali ale arendaşului .; ta 

„Art. 1455, Dacă arendaşul nu înzestrâză moşia cu vitele” şi insiru- 
i6niele necesari” pentru sxploataţiune, dâcă nu' o cultivă de' fel, “dacă nu 
o cultivă ca'un bun propristar; dacă face dir moşia ărendată o întrebu- 
inţare diferită de aceea ce a fost „destinată, sâă în genere dacă nu Înde- 
plinesce clausele arendărei aşia în cât din acâsta să derive;o daună pentru 
locator, acesta pâte după împrejurări, să câră desfiinţarea contractului. 

"In tâte casurile sus dise, arendaşul este răspundător de. daunele 
provenite: din neîndeplinirea contractului. - 

Art. 1456; Fie-ce arendaş este dator să-? ȘI: strîngă - „recolta numai în. 
ilocurile „obicinuite spre acest Ânit întru cât nu a urmat o  Stipulațiune, 
„diterită, 

Art. 1465. Avendaşul ce ese trebus să dsa colul ce vine după din- 
:sul în căperile cuvenite şi alţe înlesniri pentru: muncile: anului următor şi 
vica-versa, arendaşul ce vine "trebue să -lase celui ce ese Încăperile cu- 
viincioase şi 'alte înlesniri - pentru. consumarea foragelor și pentru strîn- 

- „gerea recoltelor ce ar fi mal rămas a se face, 

( 

117. Mai întâiui arendașul este dator să înzestreze mo- 
șia cu vitele și instrumentele necesarii. Art. 1455 pare a se 
mulțumi cu înzestrarea necesară numai culturei ;. însă se 
„admite că înzestrarea trebue să garanteze Şi privilegiul pro- 

-prietarului ; așa că acesta, este în drept a cere. complecta- 

vea, înzestrărei pentru garantarea dreptului săă, chiar dacă 
--pentru exploatare ea este suficientă și 6răşi. de și preţul - 
“„arendeă ar fi asigurat, proprietarul încă este în drept să 

„cEră a se garanta și exploatarea. 
118. In obligaţiunea arendașului ca, locatar de a îngriji 

-de moșie ca un bun proprietar se cuprinde și aceea dea 
„cultiva moşia. O moşie care ar rămâne necultivată ar. put 
„să se deprecieze, să facă a se schimba în altă parte centrul 
-de exploatare locală. Cultivarea, trebue să fie făcută în bune 
„condițiuni și în ork-ce cas. nu se pâte ca prin ea să se schimbe 

. destinaţiunea moșiei. Articolul 1456 arată unde să se stringă 
: recoltele. 

119. Dacă arendaşul : inu îriplinesce: obligaţiunea de a 
cultiva - moșia în condiţiunile cerute, . proprietarul ' este în 
drept a cere resilierea, care dacă se admite, se acordă şi 
-daune interese. Se pâte însă ca, arendașul să fie în o ast-fel 
-de culpă, în cât să nu 'autorize resilierea, ţinându-se soco-
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tâlă de îndeplinirea celor-l'alte obligaţiuni ale sale; în acest 
cas judecătorul pâte respinge cererea, de resiliere şi acorda 
numai daune interese. . . 
190. În. interesul . exploatării şi chiar din punctul de 

vedere al equităţei, art. 1465 regul6ză 6re- -cari obligaţiuni 
reciproce între arendaşul care ese şi arendaşul care are să 
vie.. În genere contractele de arehdare încep la: Aprilie. : La, 

acestă epoca unele feluri de cultură, cum este rapiţa, grâul, 

6to., nu mai pot fi făcute. Legile obligă pe arendaşul ce ese 
să lase pe: cel ce are:să vie să încâpă cultura chiar din. - 
„tâmna.ce precede începutul exerciţiului noului contract;. pre- 
cum şi a-i. da înlesnirile trebuinei6se instalării sale. 

“De âltă: parte, pentru” că unele bucate nu sunt încă, 

sc6să dupe moşie, arendaşul cel, noă. trebue să lase celui 
„vechii mijl6cele de a păstra și de a ridica aceste bucate. 

C. Dreptul arendaşului la scăderea arenţii în cas de 
-perdere fortuită a recoltei, . 

„Art. 1457. Dacă arendarea s'a făcut pe max mulți ani şi dacă în cursul 
ei 's'a perdut prin cas fortuit ttă recolta unui an, saiă cel puţin jumătate din: 

"ea: arendaşul pâte să câră un scâdămînt de arendă, afară numai când « s a com-- 

„pensat prin precedentele recolte, . ' m 
„Acest scădămint nu se va putea determina de cât la finele contractului 

de arendare, atuncea, însă se va face compensaţiunea prin „recoltele tutulor 
“anilor de arendare. 

Până atunci judecătorul pâte după arbitrul săă, să facă un scăgămînt, 
în proporţiunea daunei suferite... ! - 

„Art. 1458, Dacă arendarea. nu's'a făcut: de cât pe' un an şi tâtă recolta 
'saii cel puţin jumătate din ea s'a perdut, arendaşul va căpăta un scădămînt. 
:proporţional cu arenda. : - , 

„= Art. 1459, Nu 'se va face scădămint când perderea fructelor s se va fi în- 
“tâmplei după culegerea, lor. 

' Art. 1460. Arendaşul pâte prin o clauză expresă să ia a asuprăeşi casurile 
” fortuite. 

Art. 1461, Sub stipulaţiunea articolului precedent: nu se caprină de, cât 
casurile fortuite ordinare cum: - grindină, brumă, etc. 

Nu se cuprind sub casurile fortuite extraordinare: devastaţiinile de res- 
bel, inundaţiunile ' neobicinuite î în ţară, afară numai când sar fi lepădat de 
„dreptul de scăgămînt din motivul casurilor fortuite ordinare şi extra- ordinare, 

121. Legiuitorul, ie pornit dinte un sentiment exagerat. 
. 1
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de equitate, fie condus de -ideia că locatorul este obligat a 
asigura locatarului folosinţa lucrului dat în locaţiune, auto- 
riză pe arendaş a cere scăderea. proporţională a arendei când 

printr'un cas fortuit întregă sat jumătate recoltă a anului 
este distrusă. ! 

Laurent EV, n. 158). este de opiniunea. ca să se ia 
în "considerare perderea; materială a fructelor, fără să se 
țină socotelă de.valdrea părţei din recolta perdută compa- 

rată cu preţul recoltei rămasă. Textul legii vine. în favârea 
opiniunii lui Laurent, de şi aplicarea acestui sistem: ar da 
loc la dificultăţi însemnate când recoltele 'sunt diferite. 

192. Scăderea; arendii, la care are drept arendașul se 
face fără greutate când contractul este pe termen de unan. 
Când însă contractul este pe mai mulţi ani, legea spune că 
trebue să se facă. compensaţiunea anului saii anilor în care 
recolta a fost distrusă cu anii de abundență: Fiind-că o ase- 
menea compensațiune nu pote avea loc de cât la expirarea 
contractului, judecătorul are facultatea de a face un scăqă- 

mâînt provisorii al arendei anului în care se distruge re- 

colta. Acestă facultate dată, - judecătorului nu era bradusă în 

text de lege în Codul Napoleon.” 
123. Autorii discută cestiunea ; dacă pentr a se face 

compensaţiunea trebue să se socotâscă, numai anii în care 
distrugerea recoltei a fost de cel puţin jumătate, sai dacă 
să.se ţie sâmă şi de perderile mai mici de jumătate recoltă. 
Aubry et Rau se pronunță pentru a doua soluţiune ($ 371 
n. 6.— Vedi în acest sens şi în sensul opus citaţiunile). 
Acesta este şi opiniunea lui Laurent (SSV, n. 426). Textul 
chiar cu varianta redactorului * rumân pare a fi favorabil 

- acestei opiniuni. 
124. Arendaşul are drept la despăgubire chiar dacă nu 

a asigurat recolta. Nu-i se pâte imputa de proprietar nici o 
negligenţă pentru a i se refusa indemnisarea. Mai mult, dacă 
arendașul avînd asigurată recolta a primit despăgubirea de 
1a, societatea, de asigurare, proprietarul nu este în drept să 
facă a intra în calculul compensaţiunii. ceia. ce a primit ca 
despăgubire. Laurent (SXV,.n. 469), combătând opiniunea 
contrarie se exprima ast-fel: „Este de mirare că asemenea 
erori să fie susținute până la Curtea de casaţiune.“. Motivul
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peremptoriii. al lui: Laurent este :că' contractul de asigurare 
nu 'pâte profita lozatorului:care nu'-a;:luat:parte la el; iii: 
» î5:125.. Arendâşul 'nu are 'drept la:nici un scăqămînt: cână: 
prin contracta luat asupră-și. casurile 'fortuite. Să observăm: 
că legea vine din noii în favoarea arendașului :spuiid că 
ptin--casurile :fortuite.se înțelege numai ceasurile. 'fortuite or- 
dinare nu și.cele' extra-ordinare, .acesteă din urmă hâprivină 
pe. .arendaș de cât: dacă a':luat asupră-și . casurile: fortuit&- 
prevădute: și neprevădute. rc te 
"n 126; -0a arendașul. să aibă drept la. scădere de arenâă, 

se cere ca distrugerea : recoltei: să fi avut: loc::pe cât'timp: 
ea se. țihe încă de pămînt.: Dacă s'a distrus "recolta. după ce 
afost: culâsă;:numai -pâte fi vorba de':reducere a arendei. 
Soluţiunea'se.pricepe 'dacă ținem. .socotâlă de:motivul pentr 
care legea a admis reducerea; acela, .că :locatotul. garantâză 

“locataruluj--ea; să; se': bucure de moșia :arendată:':O--dată: ce 
moşia: a, dat; produsul:săti „obligaţiunea;;logatorului -este ;în- 
deplinită; -.- n pe: tai Qatar 

„ "127; Articolul: 1771 Codul Napoleon, în--alineaţul :fal 
doilea ''refuză : arendaşuluă : scăderea - arendei.: pe. motiv.:de 
perdere a recoltei în cazul în care cauza ' perderei era .cu- 
noscută la facerea coritractului. "Așa, de. exemplu, contractul 
de- arendă sia: încheiat în timp de .resbel. Şi “recolta: se::dis- 
iruge din causa acestui. resbel; Redactorul! rumân nu a. ad- 
mis acâstă :excspţiune, care în! practică ar: fi presentat di- 
ficultăți... | ” Da e e pa 

d. 

D. Durata contractului fără termen, 
iearendarea tacită 

„Art. 1462, Arendarea fără termen a unei moşif 'se consideră făcută pen- tru tot timpul necesar ca arendaşul să culâgă tâte fructele ej, e „Art. 1163. Contractul de arendare fără termen încetâză de la sine. cu expirarea termenului pentru care se consideră făcută; după, disposiţiunile arti- colului precedent. . Ea E . . | Art, 1464, Dacă după expirarea. arendării 
continuă și se lasă în posesiune, 'atunci se formâz arătat la Art, 1462, ÎN - 

făcută cu termen . arendașul 
ă 0 nouă arendare cu efectul 

SES NC Nea nace 

128. Dăcă un contract: de arendă este fără termen; :du-
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rata lui este timpul necesar pentru strîngerea recoltei. Aşa 
un contract de arendă începe la Septembre; el dur6ză până . 

la epoca, strîngerii ultimei recolte-a următorului an. | 
Să, observăm că legea precizâză că contractul fără ter- 

men expiră de la sine îndată ce recolta anului a fost ridicată. 

129. In privinţă reînoirei tacită a contractului de arendă 
avem a observa maă: întâiii că ea nu are loc de cât când 

contractul a fost cu termen; în al doileă rînd, pentru a face 

să înceteze contractul reînoit nu se cere darea, unui congediti: 

SECȚIUNEA IL 

| „Arendarea pe fructe 

Art, 1466. Dispoziţiunile în genere “pentru locaţiunea lucrurilor şi îni 

particular pentru arendarea pe bani se aplică şi la arendarea pe fructe cu 

modificaţiunile următore.! ' 
Art, 2467. Dacă arendându- -se moşia s'a stipulat. ca arenda să se plă- . 

tescă în o parte din fructe, ori -ce sub- arenduire este oprită, dacă nu' s'a per- 

mis 'anume, - 
"Art. 1468. Urmând sub-arendarea, nepermisă, proprietarul are drept de 

a-şi lua îndărăt folosinţa moşiei sale, şi de â fi satisfăcut de daune interese ce 

ar proveni de la neîndeplinirea contractului. 

Art. 1469, Perderea recoltei prin casuri fortuite, î în tot ori în parte, 

cade în sarcina ambelor părţi, fără a da drept nică uneia din ele : a trage la 

răspundere pe: cea- -Paltă. 

„Nu va privi însă pe proprietar perderea 'zecoltei după strîngerea ei, - 
dacă arendaşul s'a fost pus în intârgiere cu trădarea părţii cuvenite acelui. 

130. Ades6 un proprietar de moşie găsesce mult. folos | 
în a da, fie întrâgă moșia, fie diferite terenuri din moşie, 
locuitorilor pentru a le 'cultiva şi în loc de a primi o arendă 

în bani să primâscă 'o parte din recoltă. In Francia utilita- 

tea acestui sistem a fost discutată; astă-qi totă lumea o re- 
cundsce (Veqi Guillouard, II, n. 608-609). La noi sistemul 
este practicat în partea de dincolo de Milcov şi este de obște 
recunoscut că agricultura în Moldova ar fi în o situaţiune 
mai puţin critică dacă sar put6 întroduce practica arendărei 
pe fructe. 

De aminteri arendarea cu participarea proprietarului



360 „DREPTUL CIVIL - 

la fructe nu a fost străină în ţară, mai cu s6mă pentru mo- 
șiele cari nu aveau clăcași. Ea ne vine din dreptul roman 
unde cultivatorul se numia, colonus partiarius pentru că par- 
ticipa la recoltă. 

131. Cum am arătat diferența caracteristică a arendărei 
pe fructe de .contractul de arendă propriii qis consistă în 

acea că aci nu se dă locatorului un preţ în bani ci numai 
o parte din recoltă. De şi redactorul aş6dă materia în con- 
tractul de locaţiune, de și textul rumân se servă de terme- 
nul arendarea pe fructe, totuşi se discută cestiunea dacă 

acest contract este o adevărată locaţiune și dacă nu se apro- 
pie mai mult de o societate, în care loeatorul pune pămîn- 

tul, 6ră cultivatorul munca și ades€ sămința, şi instrumentele 
agricole. Pentru noi discuțiunea este închisă față cu art. 
1466 introdus de redactorul rumân, unde se dice că la aren- 
darea, pe fructe se aplică în general regulile prescrise la 
arendarea pe bani. 

De aci resultă ca la arendarea pe fructe aplicăm art. 

1416 şi 1417 relative la felul de a proba existența contrac- 
tului; art. 1455 relativ la înzestrarea moșiei; art. 1462, 1463 
relativ la contractul fără termen; art. 1440, dacă contractul 
-nu se disființeză prin mârtea colonului; precum și t6te cele- 
l-alte disposiţiuni relative la garanţiele care înconjură drep- 
tul locatorului. 

132. Există reguli speciali arendării pe fructe. Mai în- 
tâia se admite fără dificultate (V. Guillouară, II, n. 619) că 
locatorul are dreptul a supraveghia pe locatar asupra na. 
turei și modului cum cultivă. 

„133. Credem, de altă parte, ca, afară de cea ce se pre- 
vede de părţi în eontract, cheltu€la întregă a culturei pri- 
vesce pe cultivator (comp. Guillouară, II, n. 620). 

134. De şi arendarea pe fructe nu este făcută în con- 
siderarea pers6nei locatarului, așa că am decis că contrac- 
tul nu se desfiinţâză prin mârtea, acestuia, totuşi se explică 
pentru ce legea'nu dă voe,afară de o clausă expresă, loca- 
tarului a sub arenda, cu mai mult cuvînt (de și redactorul - 
rumân a şters cuvîntul din textul săi) a ceda altuia. Pro- 
prietarul ţine a fi în relaţiune pâte cu cei aşedaţi pe moşia, 
sa şi de altă parte contractul şi-ar.perde 6re- cum din ca-
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racterul săi dacă s'ar permite sublocaţiunea sai cedarea. 
135. Avem încă de notat o diferență în cât ce atinge 

de perderea recoltei, diferență care resultă din natura con- 
tractului şi din aplicarea regulelor relative la predarea lu- 
crului. Amîndoă părţile, locatorul şi locatarul, aii dreptul 
asupra recoltei; dacă acâstă, recoltă pere sai se distruge 
prin cas fortuit, este natural că perderea să privescă pe cel 
cu drept asupra ei. Aci. nu pâte fi Qar. cestiune de a se 
scădea arenda. | 

Dacă recolta este strînsă şi dacă întrâgă sai parte din 
ea pere din causa, locatarului, o neglijenţă ori o imprudenţă, 
sai dacă perderea a avut loc după ce locatarul â fost pus 
în întârqiere de a preda partea cuvenită locatorului, perde- 
rea privesee 1 numai pe cel d întăi, e 

"OAPUL IV 

Despre locaţiunea lucrărilor 

Art. 1470. Esistă trei feluri de locaţiuni a lucrărilor. 

s 1. Acea prin care personele se obligă a pune lucrările lor în serviciul . 

altora. 

2. Acea a cărăuşilor şi a căpitanilor de corăbir cur se însărcinâză cu 
transportul personelor sai a lucrurilor. 

3. Acea a întreprindătorilor de lucrări. 

136. Definiţiunea pe care art. 1412:0 dă contractului de 
locaţiune este prea vagă când determină că obligaţiunea unei 
din părți consistă în a face ceva pentru partea cea-l-altă. 

Romanii erai mai riguroși când distingeati locaţiunea, ser- 
viciilor, a muncii întru cât -va localio operarun de obligaţiunea 
de a face ceva determinat, o. _lucrare 6re care locatio operis. 

Un servitor, un muncitor cu luna, sai cu diua face o locatio 

operarum, un lucrător se obligă a face o haină, un pictor un. 

tabloii avem o locatio .operis. 

Art. 1470 voesce a împărți în trei locaţiunea lucră- 

rilor, punând în acâstă locaţiune şi făcând o divisiune deo- 
sebită pentru cei ce 'se obligă cu transportul călătorilor și 
mărfurilor, transport 'care constitue o Zocatio operis.
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Vom lua pe fie-care din aceste locaţiuni pentru a de- 
termina, unele reguli speciali fixate de legiuitor. :. . . 

A. Locaţiunea serviciilor. 

- :187. Sub ac6stă numire locaţiunea serviciilor (locatio operarum) 
se cuprinde t6te.casurile în care o persână dă alteia servi- 
ciile sale ori-eare ar fi natura, serviciilor: servitori, Gmeni 
de prăvălie, lucrători, contabilă, secretari, ete. și ori-care ar fi 
modalitatea contractului, toemiți cu anul, cu luna, 'cu diua. 
Tot aci se: cuprinde și casul în care cine-va, se obligă a face 
o lucrare 6re-care (locatio operis). Cel ce dă serviciile se hu- 
mesce locator, 6ră cel ce priimesce aceste: servicii este 10- 
catarul, care se numesce după împrejurări stăpân, patron, 
etc. Codul Napoleon -este cu totul sobru asupra regulelor pe 
„cari dicteză acest contract, pentru că laacea epocă industria 
nu avea avîntul din timpii noştri. Codul nostru s'a mulțumit 
cu aceleași reguli. Legislaţiunile noui însă cum este codul 
german fixeză cu multă amănunțime obligaţiunile reciproce 
ale părților. .-. a 

138. Pentru a determina, capacitatea celui ce se. obligă 
a face. serviciile ne vom raporta la principiile generali în: 
special la cele ce am vădut asupra capacităţii minorului și 
femeii măritate. a 

Art.. 1471. Nimeni nu pâte pune în serviciul altuia lucrările sale 
de cât pentru o întreprindere determinată sai pe un timp mărginit, 

139, Contractul de închiriere de servicii pote să fie de- 
terminat sai fără termen. In cas când contractul este pen- 
tru un termen Gre-care, el încetâză de odată cu expirarea termenului. Credem că pote avea loc tacita reconducţiune 
Şi atunci contractul cel noi este considerat ca făcut pentru 
un timp nedeterminat. | a E Dacă contractul este pentru un timp determinat, el nu pote fi resiliat fără acordul părţilor înainte de termen, afară numai dacă: un cas. fortuit nu face imposibilă continuarea contractului. După codul german împedicarea timporară
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scurţă;.de-a da, servicii nu, „ autorisă-, “pe: stăpân. a reţine: sa- 
lariul pentru, acesţ,; timp, afară, ;'numal, „deceea ce. sar .cu= 
veni. lucrătorului: asigurat, pentru b6lă: ca,- despagubire pen: 
acesţ termen (art; 616) ci: e oii ră . -. 

= In contractul: nemărginit fie-care parte este în drept, a! , 
resilia. Se pâte prevede de; părți, ca, resilierea:-să.nu.: potă:fi 
cerută. de “cât după un;;.congediu,, „prealabil: dat în anume 
termen. Ar. fi.pâte, bine -că :un: asemen6 congediii să fie obli» 
gatorii. î în: țâte. ceasurile însă. în praelică la noi, mai cu: s6mă 
pentru: cej în.:serviciul Statului, judeţelor. „comunelor; sta- 
bilimentelor,. publice, - ete; are loa. :Punerea; în:disponibilitate, 
fără, nică. o prevestire. .prealabilă.: Codul german. :face .obliga- 
torie darea congediului fisând:: diferite. „termene după -cum 
Prestarea: s&-face--ou anul, luna, diua, etc.,.;(arţ; 621, 622). 

: 140. “Legea nu. :psrmite.ca;;,cine-va; să; Se: oblige: a da. 
serviciile sale: - altpia, :pentru: întrega Viaţă asa. „Condiţiu: 
nea; omului liber are. ar6re. de ori-ce fel de sclavie“, dice, ex 
punerea, de. motive. de: -la ; corpul: legiuitor (Penet, XIV; 
Pag.:318). ii e ae rez cra Sa mar cae 

„Adi. “găsindnne- în. a-faa unei. disposițitit de ordine. pu- 
blică, “contractul. prohibit.; este, absolut nul,. nulitatea: Putend 
fi invocată de. ork-cine;..,;ii.:i 7 « i 

Contractul va fi nul nu numai când. Sar spune expres 
că serviciile; se :datorese:pentru ;t6tă „viaţa „celui“ ce le pro- 
mite dar şi atunci :când. «termenul; prevădut sai-lucrarea pro- 
misă, - ţinându- -se „socotâlă de. diferite împrejurări, precum: 
vîrsta, starea. de. sănătate - a'celui..ce se: obligă, este :aprâpe. 
cert că termenul Sail: lucrarea. va dura, t6tă.: viaţa. lui. Codul 

- german. (art. 624). permite . închirierea; serviciilor. pe viaţă, 
însă în acest „cas:şi. de .câte oră termenul: este: mai mare de 
cinci 'ani, permite denunțarea contractului cu cinci ani 
înainte. 

Art. 1472, Patronul se crede pe ctivîntul săă: - 
Pentru cătimea salariului ; 

- Pentru plata salariulut: anului: expirat și pentra, aconturi!e date pe 
anul „curgător, me ar paza „a. . 

e peer ei 

- 141. Contractul. de închiriere al serviciilor este supus
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| acelorași reguli de probă ca, oră și ce. alt contract, “deci el 

trebue constatat în scris, când val6rea lui - totală trece peste 

150 lei vechi. : Martori! și: presumpțiunile de fapt nu sunt 

admise de cât în casurile excepțional. prevădute de lege. 

„Fie-care parte pâte fi impusă la interogatorii, ea pote, de- 

feri saii referi jurămîntul - decisorii. 
"O singură excepţiune se admite” aceea că în lipsă de 

altă probă patronul sui stăpânul trebue să fie credut asu- 
pra quantumului salariului, 'precum și asupra plăţei sala- 
riului anului trecut şi cel curgător. Fixarea acestui “termen 
de un an'ţine la împrejurarea că acțiunea 6menilor do ser- 
vicii pentru plata salariului lor se prescrie prin termenul 
cel mai lung de un:an de: qile (art. 1903, 1904). 

. Excepţiunea, de care vorbim: este în Francia: desființată 
prin legea, de la 1868. Ea. nu'este admisă de codul italian. 
S'aui. adus critici severe. acestei excepțiuni care nu se jus- 
tifică de cât prin natura legăturei dintre părţi, care : face 
parte din legătura de familie, Şi care se basâză de o parte 
pe o deferență Şi pe un devotament respectuos, de cea-l-altă 
parte pe o autoritate afectudsă și proteguitâre. Cu tâte as- 
tea chiar aqi în Francia se atacă legea care a desfiinţat ex- 
cepţiunea ce ne preocupă. YV. Guillouară, II, n. 704—1 06 îm- 
preună cu citaţiunile). - . 

142. Pentru că ne găsim într'un cas cu totul. excepţio- 
nal nu putem aplica regula de cât în termenii prevăduţi- de 
lege. -Vom dice dar că mărturisirea “patronului pentru fic- 
sarea, și plata salariului este obligatorie: pentru judecător; 
însă acâsta numai pe cât timp nu există alte probe,: cum 
ar fi constatarea prin. înscris a salariului şi refuzul patro- : 
nului de a jura, când i se dă. jurămîntul decisoriti. 

B. Contractul de transport. 

143. Contractul de transport constă în obligaţiunea ce 
ia una din părți de a transporta dela un loela altul obiecte 
sau persâne, drept o plată Gre-care. Transportul se pâte 
face atât pe uscat cât și pe apă, prin ori-ce mijloc de: tră-



DESPRE CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE 365 

sură, drum .de fier, corabie, vapor, cu Omeni'de cari se pâte 
dispune şi chiar când cu balonul când el s'ar cârmui. 

Acest contract intră şi el în 'contractul general de 10- 
caţiune; însă nu trebue confundat - contractul de transport 
cu locaţiuuea de servicii proprii disă. Așa stăpânul ' trăsu- 
rey, stăpânul vasului pe apă, direcțiunea drumului de fer Şi | 
a poștelor' sunt întreprind&tori de. transporturi, pe "când vi- 
zitiul car6 mână caii, conductorul şi cei însărcinați cu loco- 
motiva trenului, căpitanul şi Gmenii de servicii al vasului 
sunt: numai locatori de servicii. Distineţiunea are interes 
din punctul de vedere al răspunderei. Cu tte “acestea” art. 

418,'6. com. pare că confundă într'o ' singură categorie de 
contract de transport unele din aceste pers6ne. „Contractul 
de transport, dice articolul citat, are log între expeditor sati 

- acela care dă însărcinarea pentru trânsportul unui lucru şi 

întreprindătorul. care se obligă a "1 face în numele său pro- 
priă și în socotâla altuia, ori între unul din aceştia şi că- 
răușul însărcinat al face. 

Codul Napoleon dă numire generică de voiturier în- 
treprindătorului ori-care ar fi modul de transport, art. 1474. 

codul rumân distinge pe cărăuşi de. căpitanii. de răsboi, 6ră 
art. 413, al. II, 0. com. dice. „Se. numesce cărăuş, pers6na 

“care ? ŞI ia însărcinarea ca întrun. mod 6re- -care' să trans- 
porte saii să facă a se transporta un obiect 6re-care. 

Codul civil nu cuprinde de cât articolele 1473— 1477 
cari determină obligaţiunea întreprindătorului. de, transport, 
codul comercial atât în Titlul XII, 0. 1, Despre contractul de 
transport cât şi în C. II, determină , pe larg obligaţiunile 
fe-cărei din părţi. . Vom ved6 în materia privilegiilor. că în- 
treprind&torul de transport, aro asigurată plata cu un pri- 

vilegiu. 
cz 

art. 1473. Disposiţiunile din capul despre deposit și sequestru rela- 

tive Îa stăpînii de oteluri se vor aplica şi la.cărăuşil şi căpitani! de co- 

rabii întru cât privesce paza şi conservaţiunea lucrurilor” încredințate lor. 

Art. 1474. Cărăuşii şi căpitanii de corăbii sunt răspundători nu nu- 

mal pentru lucrurile ce aă încărcat în bastimentul sai carui lor, dar şi 

pentru acelea ce li s'au remis în port saă în magazinele de > deposit, spre 

a fi jncăreate, în bastimentul sait : “carul. lor... EA „.



1 ee e 

366 i DREPTUL CIV Vie 

" Artă 1475 'EL:sunt răspundători. de, perderea.'şi ! “strieăciuneă: lucru- 

rilor . încredințate. -lor când'el nu probă că s'ati iperdut: -0ri's'ati stricat dih 

causă de forţă. majoră sal, cașuri fortuite. PIERRE ERE 
..... d. ... 

ea... NCEII Di 

143, “Obhigaţitinta priicipați a intreprindătorului “este 
de. a "transporta şi de a. preda la 'deştinaţiune lucrurile cei 
sunt încrdințae; Intreprindătorul, est6,. un adevărat, depo- 
şitar. al lucrurilor, încredințate, lui Și el. nu 'se pote, descăroa 

- de. obligâţiunea,. de. a le. restitui; de. cât! dovedind că, aceste 
lucruri ai peri ori s'aii. deteriorat prin un 'cas de forță ma- 
joră.. Se explică, . dar, ca legiuitorul să. ăsemăneze. obligaţiu- 
nea întreprindătoruluă de. transport în cât privesce paza 
şi predarea lucrurilor, ul încredințate, „oblizaţiunir deposi 
tarului... 

Tntrepiindătorul răspundă ae lucrările co sunt: încre- 
dinţate nu numai de când şi pe - „câţ. ele sînt încărcate ci 
chiar dacă se găsesc încă în magasin. sai. în port fără a fi 
încăreate, destul numai ca ele săi fi fost încredințate și 
răspunderea continuă chiar. după descarcare, pe cât. timp 
nu s'a făcut predarea. ' , 

- Intreprinqătorul răspunde nu numai ds. perderea sati 
deteriorurea lucrurilor încredințate, dar adess, şi. de acci- 
dentele venite asupra călătorilor. | 

145. Răspunderea pâte exista, adesea s şi “pentru întârdie- 
rea transportului Şi pentru. nepredarea la” timpul. convenit 
al lucrărilor. încredințate Şi chiar faţă cu călătorii pentru 
nesosirea la timp când. întârqierea se . datoresce vre-unei 
negligenţe. N 

„146,. Inireprindătorul pâte. cofiveni. „ca sa nu a răspundă 
de lucrarile ce este dator să transporte ; ; însă pentru ca o 
asemenea, clausi să producă efect ce cere neapărat ca ea să 
fie resultatul unui liber consimţimînt al "expeditorului. Nu 
p6te fi considerată ca consimţiti publicarea făcută de între- 
prind&torii publici, mai. cu s6mă când: aceşti întreprindqători 
ati monopolul transportului cum este direoţiunea drumuri- 
lor de fer, a poștelor.: Jurisprudenţa, Străină şi a n6stră este 
unanimă în acest sens. Sa e 

“art. 1456, Iatreprindătorii, do teaiieporta. publice pe uscat şi pe apă trebue să ţie un registru de banii, de efectele şi pachetele cu care să în- 
sărcinâză,
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Art..1477. Intreprindătorii de transporturi şi de trăsuri publice, cum 
şi patronii bastimentelor mai sunt supuşi şi la regulamentele. particulare 
cari ai putere de lege între dânşii şi cel Talţi cetăţeni. 

147. Codul comăreial i împurie întreprindătorului de trans- 
porturi îndeplinirea a' multor obligaţiuni pentru exerciţiul 
profesiunilor; afară de acâsta sunt şi o mulțime de regula- 
mente în formă de administraţiune publică cari posedă o 

mulțime de disposițiuni. Aceste obligaţiuni variază după na- 
tura şi felul transportului. 

GC. Contractul de întreprindere de lucrări . i 

148. In acest contract legiuitorul coprinde și contrac- 
tul prin care cine-va se obligă a face un lueru, fie cu ma- 
teria, sa, fie cu 'materia ce i se încredinţâză şi contractul de 
întreprinderi de lucrări sait construcţiuni. De cel dintâi 

se ocupă articolele 1:1478—1482; iar de cel de al doilea arti- 

colele 1483, 1481, 1487—1400. Afară de acâsta articolele 1485 

„Și 1486 sunt comune ambelor contracte. 

-" Art. 14835. Contractul de locaţiune a lucrărilor se desfiinţeză « cu mâr- 

tea meseriaşului, architectului sai intreprindătorului, 

Art. 1486. Comitentele însă este dator să plătâscă, creditorilor în pro- 

porţiunea preţului defipt prin convențiune, valdrea lucrărilor făcute şi acea 

a materialelor pregătite, i întru cât însă aceste lucrări şi materiale pot îi 

folositâre pentru dînsul. - 

149, Contractul locatio operis este făcut întuitu - personae, 

în consideraţiunea lerătorului; de acea contractul se des- 
face prin mârtea acestuia. Articolul 1485 este general şi nu 
face distineţiunea, ce ar fi trebuit admisă, între casul în care 
lucrarea, promisă nu S'ar putea executa de' moştenitori şi 
casul în care” oră-cine- ar putea “face acea lucrare. Guil-. 
louard (Îl, 708) observă că raportul: lui “Mouricault este 
categorie. pentru a nu face acâstă distincţiune. 

Articolul 613 codul german dispune: „Când este în- 
doială acela care este obligat, la prestaţiunea servicielor tre- 
bue 'să le presteze singur. Când, este îndoială: dreptul la 
servicii nu este cerut. - 

150. „Odată. contractul desființat prin mârtea. liătătoru-
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lui, architectului saii a intreprindătorului rămâne a se liquida, 
„ Gre-cum socotelele. Legea impune stăpânului a plăti moșşte- 
nitorilor lucrătorului costul părței lucrării efectuate precum 
şi al materialului strâns, întru cât acest material p6te servi 
lucrărei intreprinsă însă neterminată. 

"Art; 1478. Când se comite cuiva facerea unui lucru se pote stipula 
ca el să pună numai lucrul săi, sai meseria sa;:sau să procure şi materia. 

„Art.1479. Când luerătorul dă materia, dacă lucrul pere fie în orl-ce 
chip, înainte însă de a se fi tradat, dauna rămâne în sarcina sa, afară nu- 
mai dacă comitentele a întârdiaţ de a'l primi. 

„ Art. 1480.Când messriaşul pune numai lucrui s&ă, saii industria sa, dacă 
lucrul pere, dauna nu cade în sarcina lui de cât numai dacă-ar fi urmat 
din culpa sa. 

"Art. 1481. In ceasul 'art, precedente, dacă lucrul pere, de. şi fâră culpa 
lucrătorului înainte însă de a fi fost tradat şi fără ca comiteatul să fi în- 
târdiat de a! verifica, meseriaşul nu are nicl un drept dea „pretinde sa- 
lariul s&ă, afară numai când lucrul a perit din causa unul vițiă al materiei. 

Art, 1482, Când este vorba de un lucru ce se măsără Sai care are 
multe bucăţi, veriflcaţiunea se pâte face în părți și să presupune făcute 
pentru tâte părţile plătite dacă comitentul plătesce lucrătorulul în propor- 
ţiunea lucrului plătit, | . i : 

151. Cine-va se obligă a face un lucru cu materialul 
s8ă ; înainte ca lucrul să tie predat, sati înainte ca comi- 
tentul să fie pus în întârqiere de a-l primi, lucrul confecțio- 
nat pere prin cas fortuit, perderea privesce pe lucrător. 
Aci este o locatio operis, care dacă nu se execută contractul 
se desființeză. | 

152. Dacă însă lucrul promis trebuia să se facă cu 
maţterialul comitentului, perderea fortuită a lui privesce amîn- 
două părțile: stăpânul perde materia, lucrătorul perde munca. 
Codul Napoleon s'a depărtat. în acest punct de soluțiunea 
lui. Pothier (Du Louage, n. 431) care. era, se. pare şi acea a 
dreptului roman, Legea, 59, loc. cond. ne prevă&dând tocmai 
specia n6stră. Soluţiunea -modernă se explică prin acea că 
tao ork-ce discuțiune s'ar nasce asupra părții lucrării efec- 
uate. . o. pa | 

"153. Lucrătorul are drept la.:plata lucrului dacă stăpâ- 
nul a fost în întârdiere pentru a primi lucrul; sai dacă lu- 
crul a perit din cauza vițiului materiei. | E 

154. Credem că opiniunea celor ce aplică . soluțiunile
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date de art. 1478 nu numai lucrătorului ci şi architectului 
sau întreprindătorului de lucrare (Guillouard, II, n. 782. — 
V. citaţiunile) este fondată. 

155. Articolul 1482 presupune că lucrul promis era 
supus unei măsurători sati unei numerări, ori se compunea 
din mai multe părți . şi că lucrătorul a efectuat unele din 
acestea, pentru cară "și a primit plata proporţională și de- 
cide că stăpânul nu pâte repeta cea, ce a plătit, dacă lucrul 
a perit înaintea de a fi predat. 

o 

Art. 1483. Dacă în curs de dece ani, numărați din qiua în care s'a 

isprăvit clădirea unui edificii saă facerea unui alt lucru însemniător, unul 

- ori altul se dărîmă în tot sai în parte, sai ameninţă învederat dărîmarea 

din causa unui viţiii de construcţiune sari a pământului, întreprindătoral 

şi architectul rămâne r&spundător de daune. 

„Art. 14187. Intreprindătorul răspunde de lucrările pers6nelor ce-a 

întrebuințat. 

156. Când în urma încheierii unei convenţiuni prin care 

un lucrător se obligă a face un lucru Gre-care, stăpânul îl 
primesce, se' consideră că lucrul predat împlinesce condi- 
ţiunile voite şi lucrătorul este descărcat, afară numai dacă 
lucrul a avut în sine vre-un viţii ascuns. Nu tot ast-fel este 
cu un edificii sau o altă construcţiune.. Comitentul nu pâte 
să-şi dea bine socotâlă dacă construcțiunea presintă garan- 
ţiele cerute de soliditate. Intră în cunoscința, întru cât-va 
profesională, a architectului sait a întreprindătorului ca 
lucrarea să fie făcută în condițiuni bune. De acea legea 

creiază o răspundere specială pentru architect, despre care 
se pote dice: imperatio culpae annumevalur (L. 182 Dig. De 
regulis jur is). - 

157. De ce anume răspunde construstoul? Nici o dificul- 
tate asupra articolului 1487. Constructorul răspunde de lu- 
crul acelor pe cară el “ a întrebuințat. Avem regula gene- 

rală de la art. 1000, după care stăpânul răspunde de faptul 
„prepusului săi și, de altă parte, răspunderea acâsta ține 

neapărat de viţiul de construcţiune.: 
158. Constructorul răspunde de viţiele construețiuniă. 

Aci avem aplicarea, 6răşi a regulei că lucrătorul răspunde 
de viţiele construcţiunii. Trebue să notăm că ceva specia] 

68155 e!
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casului de răspundere a întreprindătorului este, că el nu se 
pâte apăra de răspundere pe motivul că viţiul construc- 
țiunii provine din causa că materialul întrebuințat a fost 
rău şi că acest material a fost dat de stăpân. Intră în dato. 
ria întreprindătorului de a se încredința dacă cu materialele 
procurate de comitent se putea construi solid şi în cas 
contrar el trebuia să refuse întrebuinţarea lui. 

"159. Constructorul răspunde şi de viţiele solului, în 
care construcţiunea a fost aşedată. Toemai aci specialitatea 
constructorului este necesară, pentru a se încredința dacă 
solul în care se construesee pote să susție construcţiunea. 

160. Legiuitorul vorbind de răspunderea constructo- 

rului numai în casurile de viţiii de construcţiune sait al 
solului nu a înțeles să reducă răspunderea constructorului 
numai în aceste casuri. Regula generală de răspundere 
prevădută de art. 998 şi acea relativă la îngrijirea ce trebue 
să pue debitorul în executarea obligaţiunei sale se aplică 
neapărat constructorului. Aci legiuitorul a voit să creeze o 
răspundere specială pentru constructor. Așa se citeză exem- 
plul în care urchitectul a construit fără autorisarea autori- 
tății comunale, saii în violarea regulamentelor de construc- 
țiuni (Guillouară, II, n. 845). Putem adăoga cazul în care 
constructorul nu a respectat linia despărțitre despre vecin. 
T6te aceste ceasuri intră în acelea a răspunderii ordinare. 

. 161. Răspunderea prevădută la art. 1483 se aplică mai 
întâiii la ori-ce construcțiune, fie acestă construcțiune de cât 
de puțină importanță. Textul adaogă sati facerea unui lucru 
însemnitor. Este afară de ori-ce îndoială că răspunderea se 
aplică la lucrurile imobile. Când un lucrător a fost însăr- 
cinat cu facerea unui lucru destinat a deveni imobil prin 
încorporarea lui la un imobil, de îndată ce ela predat lucrul 
s'a descăreat de ori-ce răspundere. Aci intră, afară de edi- 
ficii, d. e. o instalare de apă saii de gaz, facerea unui puț, 
construcțiunea unei şosele, ete. 

162. Trebue neapărat să notăm că textul rumân nu a 
reprodus cuvintele Pedifice construit & priz fait din art. 1792 
C. N. corespundător eu art. 1483 al nostru. Acâsta însem- 
neză că în legea rumână constructorul răspunde nu numai 
când i S'a dat facerea unei lucrări întregi, dar şi când a,
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lucrat o parte, cum d. e. cine-a a luat facerea zidării, r&s- 
punderea lui este aceași ca cum ar fi avut într6gă con- 
strucțiunea. . | E 

163. Asupra punctului dea se sci dacă comitentul este 

obligat, când chiamă la răspundere pe constructor, să do- 

vedâscă viţiul de construcţiune sai viţiul solului credem, 
conform practicei francese și contrarii celor susţinute de 
Laurent (XVI, n. 23 şi urm.) şi de Guillouarăd (II, n. 839), 
că există în contra constructorului o presumpțiune de culpă. 
ică o casă construită de curînd ce se dărîmă; nua avut 
loe nici un incendii, nică o inundaţiune, nici o explosie, 

care să fie causa dărîmării de cât saii un viţiui de construoţi- 
une saii un viţiii al solului? Să notăm că dacă se pote dovedi 
vițiul solului, vițiul construcțiunei după dărîmare, este 
aprâpe imposibil a se dovedi. 

164. Despre prescripțiunea de dece ani vom vorbi când 
vom explica art. 1902, 

Art. 1489. Zidarii, lemnarii şi cu cei-l-alţi lucrători cari contractâză 

direct cu un preţ hotărît sunt priviţi ca întreprindători pentru plata de 

lucru ce iai asupră-le. “ 

Art, 1490, Disposiţiunile articolelor precedente din acest cap se aplică 

şi la dînşii. | 

165. Ore cine voesce a face o construcţiune, în loc să 

trateze cu un architect sait cu un întreprindător pentru 

construețiunea, întrâgă, tratâză în parte cu zidarul, cu dul- 

gherul, cu tîmplarul, ete. Fie-care din aceştia este consi- 

derat, faţă cu comitentul, ca un architect sai constructor 

şi prin urmare se aplică fie-căruia regulele de răspundere 

pe cari le-am v&dut. DR 

Art. 1488. Zidarii, lemnarii şi cer-l-alţi lucrători întrebuințaţi la clă- 

direa unui edificii sai la facerea unei lucrări dată în apalt, pot reclama 

plata lor de la comitent, pe atâta pe cât acesta ar datori întreprinqăto- 

rului în momentul reclamaţiunei. 

160. Comitentul tratâză cu un întreprindător facerea 

unei construeţiuni, întreprinqătorul întrebuințeză la acestă 

construcţiune zidari, dulgheri, tîmplari, tinichigii, geamgii, 

salaori, ete., sati Ja rîndul lvi întreprinqătorul dă ca subîntre-
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prindere, parte din lucrări, precum fondaţiunile, cea-l-altă, 

zidărie, dulgheria, tîimplăria, etc., lucrătorii şi subîntreprin- 

dătorii aii acţiune directă contra comitentului pentru ceea 
ce li se datoresce de întreprindătoru! principal. 

Pentru că însă nu sa încheat nici o legătură. perio- 
dică între comitent şi lucrătorii sati subîntreprindătorii, aceş- 
tia nu pot pretinde de la comitent de cât dacă acesta da- 

toresce încă, ceva întreprindătorului principal. 
Comitentul are interes ca lucrătorii şi subîntreprindă- 

torii să fie plătiţi, pentru ca ei să nu părăsâscă lucrul și 
de aceea el pote stipula dreptul de a plăti direct pe sub- 
întreprindători saii pe lucrători. O asemen6 clausă nu face 
ca comitentul să, fie direct răspundător către lucrători sati 
subîntreprindători. 

167. Acest drept "1 ai numai lucrătorii şi subîntreprin- 
dătorii, el nu este acordat celor ce ai dat materialul ne- 
cesar pentru construcțiune, precum varul, nisipul, cără- 
mida, ete. 

168. Este de observat că dreptul ce "l-ati lucrătorii sati 
subîntreprindătorii de a reclama, direct de la comitent cea 
ce li se datoresce nu este numai aplicarea art. 974, după 
care ori-ce creditor pote exercita drepturile debitorului săi 
ci este un drept personul şi direct creat în profitul lor şi ei nu 
acționeză pentru a face să, intre sumele dutorite în casa întreprin- 
detorului, ci pentru a fuce să le fie lor privativ atribuite (Guil- 
louard II, No. 893 împreună cu citaţiunile), şi de aceea, dacă, 
nu se admite ideea lui Lubbe (Râvue critique, 1876) că lu- 
crătorii ai un privilegii, totuși în cas de faliment al între- 
prindătorului ei pot acţiona direct pe comitent, fără să fie 
necesitate ca acţiunea să fie exercitată de sindic în numele 
falitului. 

dirt, 1484, Intreprinqătorul sai architectul care s'a însărcinat a qa 
gata un edificii după un plan statornicit şi desbătut “cu comitentul, nu 
pote cere nici o sporire de plată, nicl sub pretext de scumpire a muucei 
manuale ori a materialelor, nici sub pretext că s'aă făcut la planul dis 
schimbări şi adăogiri, dacă aceste adăogiri şi schimbări nu ati fost înseris 
aprobate şi prețul lor defipt cu comitentul. - 

169. Disposiţiunea articolului este din cele mai înţe-
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lepte, pentru că evită comitentului ori-ce răspundere, cână 
Sar ved6 că în loc de suma pe care acesta a avut-o în 
vedere este nevoit să d6 pâte îndoit aşa, că t6te calculele 
sale să fie r&sturnate. 

Mai întâiu se dice că întreprindătorul nu pâte cere 
nici o crescere de preţ sub cuvînt că lucrul saii materialul 
sa scumpit din ori-ce -causă ar fi. Enuncierile articolului 
trebuesc luate ca exemple şi regula se întinde pentru ori-ce 
alt motiv ar face pe întreprindător să aibă dificultate, cum 
ar fi lipsa de lucrători, ete. 

In al doilea rînd se dice că întreprindătorul nu are 
drept a cere supliment de preţ sub cuvînt că planul sta- 
bilit a fost modificat sai că sai făcut adăogiri de lucrări. 

170. Pentru ca disposițiunea, articolului să se aplice se 
cere ca lucrarea să fi fost dată în întregul ei drept o plată 
fixă şi să fi fost stabilit un plan determinat. Deci articolul 
nu se aplica când a avut loc serie de preţuri sai când pla- 
nul nu a fost stabilit. 

171. Pentru ca întrepringătorul să aibă drept la o cres- 
cere de preţ se cere ca modificarea planului sati adăogirile 
să fie în scris aprobate de comitent. O aprobare tacită, pen- - 

tru dovada cărei sa făcut o mărturisire saii s'a refuzat a 
se face un jurămînt, nu este suficientă. 

172. Dacă aprobarea s'a dat în scris, dovedirea costului 
adăogirilor se face după regulele generali. Fixarea adăo- 
girii preţului se pâte face făcându-se proporţia adăogirilor 
cu lucrările stabilite la început.
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DESPRE: CONTRACTUL DE SOCIETATE 

1. De la confecțiunea codului Napoleon societăţile aii 
luat o desvoltare imensă; însă ele se presiută mai în tot- 

Ma-una cu caracter comercial. Una din părţile importante 
ale codului comercial este aceea consacrată societăţilor (Titlul 
VIII, art. 77—269). Cu tâte acestea disposițiunile codului 
civil îşi găsesc aplicaţiunea, ca, fiind generali, de și aceste 
disposiţiuni nu mai corespund trebuinţelor de di şi ele sunt 
cum se explică Planiol, arhaice şi suportative' atât ca fond cât 
şi cu forme (Planiol, II, n. 1981). | 

Titlul este ast-fel divisat: 
Capul I (art. 1491—1492): Disposiţiuni generali ; 

Capul II (art. 1493—1500): Despre diversele feluri de so- 

cietăţi ; 

Capul III (art. 1501— 1577): Despre obligaţiunile asociaţi- 
lor între ci înşişi şi în privinta altora ; . 

Capul IV (art. 1523—1531): Despre diversele moduri după 
cari înceteză societatea.
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CAP. I 

Disposiţiuni generale - 

Art, 1491. Societatea este un contract prin care două sai mai multe 

persâne se învoesc să pue ceva în comun, cu scop de a împărţi fol6sele 

ce ar put deriva. 

Art. 1492. Ori-ce societate trebue să aibă de obiect un ce licit şi să 

fie contractată spre folosul comun al părţilor. 

Fie-care membru al unei societăți trebue să pună în comun saă 

bani, saă alte lucruri, sai industria sa. 

Art. 1531. Disposiţiunile titlului present se aplică la societăţile co- 

merciale, întru cât nu sunt contrarii legilor şi usurilor comerciale. 

3. Societatea pâte fi civilă sai comerbială. Societatea 
comercială este aceea care are de obiect unul sati mai multe 

fapte de comerciit sai cari ia forma, de societate în coman- 

dită, saii anonimă. Societatea civilă are de obiect fapte ci- 
vile şi după cum vom ved6 nu constitue | o personalitate 

deosebită de aceea a asociaţilor. 

4. Din definiţiunea, dată de art. 1491 ca să potă fi o 
societate se cere: 

a) Consimţimântul părților. Ca mai tote contractele socie- 
tatea este un contract care se pote forma solo consensu. Este 

destul ca părţile să se pue de acord pentru a forma o so- 
cietate şi societatea este formată. Codul comercial (art: SS 
şi urm.) cere anume forme pentru crearea unei societăţi. 
Unele din aceste forme sunt necesarii pentru chiar crearea 
societăţii, altele sunt dictate numai în interesul terțelor per- 
s6ne. Redactorul rumân nică nu a reprodus art. 1831 codul 
Napoleon, care cere ca societatea să se facă prin act scris 
când are o val6re ce trece peste 150 lei. 

5. Pentru a se forma o societate se cere capacitatea 
voită pentru a se obliga. In privinţa acesta ne raportăm la 
principiile generali. Contractul de asociaţiune făcându-se 
întuitu personae, nu ar pută tutorul să asocieze pe pupil, saii 
pe interdis, afară numai Qacă ar fi ceea ce se numesce so- 
cietatea de capitaluri.. Minorul emancipat pote să se aso- 
cieze având autorizarea consiliului de familie. Femeea mă-
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ritată nu pâte intra în o asociaţiune de persâne fără. auto- 
risarea, bărbatului.  Autorisaţiunea, justiţiei nu pote înlocui 
autorisarea bărbatului când: acesta refusă a o da. 

6. O cestiune discutată este aceea de a se sci. dacă 
bărbatul. și femea pot forma o societate între dînşii. Intr'un 
acord unanim se recunâsce că nici un text nu opresce o 

asemen6 asociaţiune şi că art. 1817 care opresce vîndarea 
între soci nu se pâte întinde la contractul de societate. 

F6rte bine arată Paul Pont /Socictes civiles, art. 1833, n. 37) 
şi Laurent (AXVI, n. 140) că se face o confuziune când se 
argument6ză din acea că o asociațiune ar crea o egalitate 
între socă. incompatibilă cu autoritatea maritală. Jurispru- 

dența în Franţa tinde, a declara nulă asociaţiunea între 
bărbat şi femee, pentru că asemenea asociațiune ar tinde 
a lovi în regula. după care nu se pot în timpul căsătoriei 
modifica convenţiunile matrimoniali și a mers până a. de- 

clara desființată prin căsătorie o societate anteridră (Planiol, 

II, n. 1984).. 
Noi credem că. trebue admisă distineţiunea făcută de 

Paul Pont şi Laurent (. 6.) după care societatea între băr- 
bat şi femee se pote declara nulă. numai atunci, când ea ar 
crea între soci o comunitate universală de bunuri saii ar 
schimba, convenţiunea matrimonială. 

7. Societatea nu se pste forma atunci, când nu este 

stabilită : perfect voința . părţilor a forma o societate. Așa 
simpla comunitate de interese resultând chiar dintr'un con- 

tract, cum ar fi o cumpărare comună, nu constitue o so- 
cietate pe cât timp părţile nu ati avut.în vedere formarea 
acestui contract (Aubry et Rau, $ 3771). Tot ast-fel partici- 
parea unei persâne întrebuințată de societate la beneficii 
nu constitue o asociaţiune cu acestă persână. Acâstă parti- 
cipare formâză salariul celui. ce are drept la ea. 

8. d) Punerea în comun de către fie-care asociat a unui obiect. 
Acest obiect pâte fi sai unul sai mai multe lucruri mobile 

sati imobile, corporale sai. incorporale, sati "industria ori 

muncea cui-va. | 
Aducerea în societate de către o pers6nă nurnal a a cre- 

ditului săi nu se consideră ca punerei în comun a unui 

obiect (Aubry et Rau, $ 377 tex. și n.2; Laurent, XĂVI, n. 143).
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Dacă se promite cui-va o parte din asociațiune fără 
aducerea, din partea acestia. a vre-unui lucru, contractul se 
consideri nu ca o societate ci ca o donaţiune. 

9. c) Un obiect sasi un scop licit. Societatea ca ori-ce con- 
tract trebue să aibă de obiect un lucru licit. Nu pâte fi so- 
cietate, d. ex., între acei cari se asociază în scop de a face 
contrabandă saii a funda o casă de joc de cărți. Sunt multe 

ceasuri în cari în practică s'a considerat o societate nulă ca 
având un obiect ilicit. ” 

10. Societatea care are un obiect ilicit este nulă Nici o 
dificultate în cât privesce raporturile între asociaţi şi terțele 
persâne, cari pot formula pretențiuni de daune interese, în- 

tru cât nu li se pâte imputa lor vre un fapt ilicit. Necon- 
testat de asemenea că fie-care asociat este în drept a invoca 

nulitatea, unei societăţi ilicite. Unde nasce discuţiune însă, 
este asupra punctului dacă fiind o societate nulă pentru că 

are un obiect ilicit, pote un asociat să reclame de la cei- 
Valţi acea ce a adus în societate, şi dacă, mergând mai de- 

parte, presupuind că societatea, a funcţionat, un asociat; pâte 
reclama parte din beneficiele realisate.: 

Laurent (XXVI, n. 165—168) recunâsce fie-cărui aso- 
ciat dreptul de a pretinde şi cea ce a pus în societate, şi parte 
din câștigul realisat. Aci juriseonsultul este consecinte cu 
el însuși, pentru că aplică regula stabilită în contractele 
inexistente pentru causă ilicită (XVI, n. 157—160), după care 
nimeni nu pâte deține ceva în virtutea unui contract in- 
existent. . 

Sistemul lui Laurent este abandonat, încât se atinge de 
dreptul asociatului de a reclama parte din câştig, însă doc- 
trina şi jurisprudenţa în Franţa sunt de acord a recunâsce 
că asociatul pâte relua cea cea adus. în societate (Paul 
Pont, n. 53--55). Argumentul principal constă în a, dice că 
nu pâte un asociat să ție cea ce asociatul săi a adus în ve- 
derea, societăţii, pentru că societatea fiind nulă, s'a adus fară 
causă. „Asociaţii nu pot cere împărțirea pentru că nu este 
împărţire posibilă de cât dacă se ia ca punct de plecare, exis- 
tența, unei societăţi care cu t6te acestea din causa caracte- 
rului săi ilicit, nu are existenţă legală.“ 

Din parte-ne mărturisim că distinețiunea proprie între
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parte la, câștig, şi cea ce s'a adus în societate. nu are un: 
fundament serios și presintă o contradicțiune. Saii este un: 
interes general că nimeni să nu pOtă invoca turpitudinea sa 
proprie, şi atunci asociatul nu p6te repeta cea ce a dat, după 
cum ad decis că la nici un contract nul pentru causă ilicită 

*- nu se p6te repeta cea ce s'a dat (vedi vol. Il: Despre obli- 
gațiuni), şi atunci nu vedem pentru ce sar face o ex- 
cepţiune cu societăţile ilicite, sati se admite că nimeni nu 
pote ţine ceva fără causă Şi atunci ni se pare sistemul luă 
Laurent mai logic. Noi credem, îmbrăcişând ast-fel opi- 
niunea. lui Troplong (Les socidtes, n. 105), că este bine să apli- 
căm şi pentru cererea, asociatului de a relua lucrul adus, 
regula nemo propter turpitudinem suam allegans. Cată să, spunem 
că, distincțiunea lui Paul Pont şi a jurisprudenţei francese 
este admisă de o decisiune a curței nostre de Casaţiune (V. 
Christescu, adnotaţiunea de sub art. 1492). 

11. 4) Un interes comun. — Este în esența contractului de aso- 
ciaţiune ca asociaţii să creeze între e! un interes comun. 
In acâstă stare de comunitate a averii societăţii diferă de 
ori-ce altă stare de indivisiune cum ar fi acea a comoșteni- 
torilor. . | | 

12. e) In fine un Veneficiăi de vealisat pe carc Va avut în 
vedere asociaţii şi fără de care credem noi nu este asocia- 
țiune. Cei ce pun în comun'o avere nu o fac în vedere de 
a realisa un beneficii, pe care să'l împartă, nu fac o socie- 
tate. Se pâte ca mai multe persâne să pue ceva în comun, 
în scop de binefacere, de ajutâre a se da la săraci, de a se 
încuragea sciințele, literele, artele etc. acestea nu se pot 
considera că 'fae un contract de societate. - 

GAP. WI 

Despre diferitele feluri de societăţi 

18. Cum am spus de la începutnuavem a ne ocupa de 
cât de societăţile civile. Inainte de a cerceta cum se împart, 
societățile să spunem câte-va cuvinte asupra „controversei 
bine cunoscută, acea de a se sci dacă o societate civilă con-
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stitue o persână juridică deosebită de pers6na fie- cărui 
asociat. 

Cestiunea aq în practică presintă puţin interes, pentru 

că mai tâte societăţile moderne sunt comerciale, fie prin 

forma cu care ele sunt învestite, totuşi dificultatea se pâte 
presinta. Cestiunea pote fi privită din punctul de vedere al 
patrimoniului societăţii. Dacă societatea civilă formâză o 
persână distinsă de acea a fie-cărui asociat, fondul social, 
cât dur6ză societatea, nu pote fi discutat de creditorii per- 
sonali ai asociaţilor, de cât numai la încetarea societății şi 
atunci vor fi preferați creditorii societăţii. Cu t6te că 'arti- 
colele 1506 şi 1507 vin în favârea celor ce susțin persona- 
litatea juridică a societăţilor civile, totuşi aceste articole se 
pot consilia cu sistemul opus, care invocă art. 474. cu suc- 
ces, precum şi lucrările pregătitre ale codului Napoleon, 

căci nu lasă cea mai mică îndo6lă că redactorii lui nu pri- 

via societăţile civile ca - persâne juridice. Cu tâte. acestea 

în Franeia jurisprudenţa se fix6ză în sensul contrariii. Cre- 
dem că merită a arăta cum ojustifică Planiol (II, n. 2002): 
„Acest progres este unul din exemplele cele mai remarcabile 

de evoluţiunile cari se produc asupra unor materii, în ju- 
risprudență. numai prin simpla sforțare a ideilor şi indepen- 
dent de ori-ce intervenţiune legislativă. «Să adăogăra încă 
și felul de a argumenta : „Cestiunea, nu este a se sci dacă 

sunt în legile nostre texte cari să demonstreze existența 
societății ca patrimoniu distins, şi dacă sunt texte cari să 

se opue.la acâstă în mod absolut. Se pote qice că cestiunea 
nu era încă pusă la 1803.4 | 

Să terminăm cu acâstă controversă prin a arăta că 

noul cod de procedură civilă adăogând în art. 75,2, socie- 

tăţile civile la cele comerciale, a arătat că în ideile redac- 
torului acestui cod, societăţile civile sunt considerate că 
având un patrimoniu deosebit de acela al fie-cărui asociat. 
(Vezi în sensul contrar lui Planiol, Paul: Pont, art. 1838, 
n. 124 şi urm. - Laurent, XVI, n. 225-229). 

art, 1493. Societăţile sunt universale sat particulare, 

14. Societăţile civile. se împart în societăţi universale și
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în societăți particulare. Pentru fie-care din aceste societăți se: 
face câte o secțiune. Aşa: 

» Secţiunea I (art. 1494—1498): Despre sociebiţile universale. 
Secțiunea II (art. 1499—1500): Despre societățile parti- 

culure. 

SECȚIUNEA 1 

Despre societăţile universali 

„Art. 1494. Societăţile universali pot -î de două feluri; 
Societatea tutulor bunurilor a membrilor ei, şi societatea universală 

a câştigurilor. 

„ri, 1495. Societatea tutulor bunurilor presenţi este acea prin care 
membrii ei pun la mijloc tâte averile mobile şi imobile ce posedă şi tâto 
câştigurile ce ar putea resulta din ele. 

In contractul societății ei. pot cuprinde orl-ce alt-fel de câştiguri, 

bunurile însă ce vor putea dobândi prin succesiune sai donaţiune nu 

vor intra, 

Art. 1496. Societatea universală a câştigurilor este acea prin care 

membrii ei pun la mijloc câştigurile din industria lor, ce cu orl-ce titlu 

ar dobândi în cursul societăţii. 

__ Averea mobilă, ce posedă fie-care din asociaţi în momentul contrac- 

tului, întră în societate, imobilele lor însă personali nu intră de cât pentru 

folosinţă numai. . 
„Art. 1497. Făcându-se un simplu contract de societate universală, 

fără nici o altă declaraţiune, atunci se înţelege că s'a format o societate 

universală de câştiguri. 

Art. 1498. Contractul de societate universală se pâte face numai între 

persâne capabili de a da sai a priimi una de la alta, şi care ai facul- 

tatea de a se avantagia reciproc în prejudiţiul altor persâne. 

„15. Cum vedem legea împarte societăţile universali în: 
Societatea tutulor burilor și în Bocietateu universală a câştigurilor. 

Din combinarea textelor şi din lucrările pregătitâre ale 

codului Napoleon reese voinţa legiuitorului de a prohibi so- 

cietăţile tutulor bunurilor viitre, cel puţin pentru bunurile 
ce ar priimi asociaţii prin dar sait moștenire (Vedi Laurent, 
XXAVI, n. 232 și urm.). Se consideră societăţile care cu- 
prind bunurile viitâre ce sar dobândi prin dar sait moşte- 
nire ca pacte asupra unei moșteniri' nedeschise. 

Societatea tutulor bunurilor presenţi este acea care cuprinde 
tâte bunurile ce aii asociaţii la epoca constituirei societăţii
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și câștigurile ce vor putea resulta din aceste bunuri. Textul 
al. I al art. 1495 arată că nu pot. întra în acâstă societate 

nică chiar veniturile bunurilor viitâre, căpătate prin dar și 
prin moștenire. | 

16. Asociaţii cari pun în societate t6te bunurile pre- 
sinți aduc cu actival lor și tâte datoriele ce are fie-care aso- 
ciat, aşa că societatea are să ducă aceste sarcini. 

17. Societatea universală a câştigurilor este acea, prin care 
asociaţii pun la mijloc tâte bunurile mobili presinți şi tâte 
câștigurile obținute de ei prin industria lor. Nu întră în 
acestă, societate imobilele presinţi și viitâre ale asociaților, 
nică bunurile mobili viitâre dobândite în alt-fel de cât prin 
muncă asociaţilor, precum nici veniturile tutulor acestor 
bunuri. | 

18. In cât privesce pasivul societăţii de câștiguri în 
Franţa, autorii nu sunt de. acord. In acâstă, discuţiune se in- 
v6că prin analogie art. 1409 C.N. după care intră în pasi- 
vul comunităţii legale datoriele mobiliare ale fie-cărui sociii. 
Noi ne având comunitatea legală, nu putem invoca nici un 
articol prin analogie, aşa că trebue să alegem sau a face 
să intre în societate datoriele fie-cărui asociat proporţional 
cu valdrea mobilelor aduse, saii, cea ce am fi dispuşi a ad- 
mite, societatea să nu ducă nici o sarcină. (V. Paul Pont, 
art. 1828, n. 206 și urm.). 

19. Articolul 1497 creâză o presumpțiune după care o 
societate declarată pur și simplu universală este conside- 
rată numai ca, o societate de câștiguri. Acâstă presumpțiune 
este tradițională în Franţa (Laurent, XXVI,n. 240). Noi ere- 
dem că avem aci o presumpţiune juris-tantum şi că se pâte 
admite proba că părțile au înțeles să facă să intre în socie- 
tate şi imobilele presenți. - 

20. O societate universală pote av6 resultatul unui ade- 
v&rat dar din partea unui asociat care aduce tot ce face 
activul societăţii către acela care în realitate nu pune nimic. 
De acea legea mai întâi opresce formarea, ori-cărei socie- 
taţi universale cu acela care nu p6te priimi nici prin dar, nici prin testament (art: 810). 

| Tot condus de acâstă considerațiune legiuitorul s'a gân- dit la eredii reservatari ai acelui care formăză o societate
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universală de bunuri. Aci autorii nu se înțeleg asupra in- 
terpretării art. 1498. Laurent (XVI, n. 202), ţinându-se strîns 
de text, conchide că acela care are eredi reservatari nu 
p6te intra într'o societate universală. Acâstă opiniune este 
cu mult cuvînt respinsă (V. Paul Pont, art. 1840, n. 233 îm- 
preună cu citaţiunile din cele două note). Este inadmisibil 
ca, chiar de s'ar presupune că societatea constitue în reali- 
tate o donaţiune ascunsă, să fie absolută nulă, pe când do- 
națiunea însăși ar fi fost valabilă. Apoi la ce epocă trebue 
să existe moștenitori reservatari, la epoca constituirei so- 
cietății sai la mârtea, asociatului? Nu putem atribui redac- 
torului altă idee de cât acea de a vedâ în o societate uni- 
versală o adevărată donaţiune, care va fi regulată după 
principiele generale: nulă când asociatul este una din per- 
s6nele cari după art. 810 nu pot priimi cu titlu gratuit, 
reductibilă pentru eredii reservatari. 

SECȚIUNEA IL 

Despre societăţile particulare 

„Art. 1499. Societatea particulară este acea ce are de obiect Gre-cari 
jucruri determinate sai usul lor, orl fructele lor. 

Art, 1500. Asemenea, societate particulară este şi acea formată prin 

un contract, prin care mai multe persâne se alcătuesc, sai pentru o între. 

prindere determinată, saă pentru exerciţiul unei meserii sai a unor pro- 

fesiuni. | 

21. Societăţile particulare pot av de obiect: 
i. „Proprietatea unor bunuri determinate ; 

2. „Folosinţa (perceperea fructelor) sai numai usul 
„unui lucru; | 

3. „O întreprindere încercată împreună; 

4. „Eserciţiul unei meserii sati profesiuni“ (Planiol, II, 
n. 1994). 

CAP. III 

Despre obligaţiunile asoeiaţilor între ei înşii şi în 
privința altora 

22. Capul MII este cel mai important al titlului, pentru 
că el determină raporturile asociaţilor între dînșii, precum
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și raporturile dintre asociaţi şi cei de al treilea. De aci di- 
visiunea, capului în două seeţiuni : : 

Secţiunea 1 (ari. 1501— — 1519): Despre îndatoririle asocia- 

ților între ei; 
Secţiunea Îl. (art. 1820—1592): Despre obligaţiunile  asocia- 

ților. către a treia person. 

SECȚIUNEA 1 

Despre îndatoririle 'asociaţilor între ei însil 

23. In acâstă secţiune ne vom ocupa succesiv : 
A. De oblig gațianile fie-cărui asociat. 
B. De drepturile fie-cărui asociat. : 

C. De udministraţiunea societăţii. 

A. Obligaţiunile fie-cărai asociat 

1. Aducerea la societate a obiectului promis. 

Art. 1503. Fie-care asociat, în privinţa societăţii, se consideră ca un 
debitor de tot ce a promis de a pune în comun. . 

Dacă s'a promis un obiect determinat de care societatea s'a evins, 
asociatul ce la pus în comun, este respundător câtre societate în felul 
precum vîndătorul este către cumpărător. . 

Art. 1504 al, I. Asociatul care era dator a “pune în comun o sumă 
de bani, şi care nu a făcut-o, de drept şi fâră nici o cerere rămâne de- 
bitor de dobânda acestei sume, din diua în care trebuia să o plătâscă, 
fără a A scutit şi de plata de daune interese, dacă s'ar cuveni. - 

Art. 1505. Asociaţii carl s'aă îndatorat a pune în comun industria 
lor, vor trebui să d6 sâmă de tâte câştigurile făcute prin acel fel de în- 
dustrie ce este obiectul societăţii. 

Art. 1509. Lucrurile a căror folosință nu ati mal fost puse în comun, 
dacă sunt corpuri certe şi determinate ce nu se consumă prin întrebuin- 
țare, rămân în pericolul asociatului proprietar. 

Dacă aceste lucruri se consumă, sati conservându-le se deterioreză, 
dacă, ai fost destinate spre vîndare, sai s'ati pus în. comun în urma unei 
estimaţiuni înscrise în un inventar, atunci ele rămân în pericolul so- . 
ciotăţii. 

Dacă lucrul a fost prețuit, asociatul: nu pâte prelinde alta de cât 
preţul lor.
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24. Cea dintâiii obligaţiune a asociatului este acea dea : 
pune în comun acea ce a promis. Dacă obiectul promis 
este un lucru cert şi determinat, proprietatea, acestui lucru 
devine proprietatea, comună a fie-cărui asociat, în sistemul 
nostru după care o societate civilă nu constitue o persână 
juridică, lucrul devine „proprietatea, societăţii în sistemul - 
Opus. 

Dacă cea ce s'a promis este numai folosinţa unui lucru, 
atunci se aplică regulele de la usufruet, după cari asociatul 
ce aduce folosinţa rămâne proprietar pe lucru, 6ră dacă este 
vorba de folosinţa, unui lucru ce se consumă prin us, pro- 
prietatea este transmisă societăţii și la încetarea, ei, asocia- 
tul ia lucruri de aceași calitate și în aceași cantitate, afară 
numai -dacă lucrurile ai fost preţuite în care cas se face 
numai restituirea acestui preţ. 

Dacă un asociat a promis o sumă de bani avem o în- 
doită derogare la regula comună relativ la dobândile capi- 

“talului datorat. Mai întâiii dobândile se datorese de cel ce 
a promis capitalul de drept din dioa în care era dator să, 

'o plătâscă. fără să fie trebuință nu numai de o chemare în 
judecată, dar chiar de o simplă somaţiune. În al doilea rînd 
asociatul care nu plătesce suma promisă va putea fi ținut ! 
nu numai-la plata dobândii dar și la daune interese pe cari 
le ar îndura societatea din cauza neplăţii la, timp a sumei 
promise. , 

25. Se nasce întrebarea, articolul 1501 este cl special 
numai cazului când se datoresce o sumă de bani, saii trebue 
să fie considerat ca -aplicarea unei reguli, după care aso- 
ciatul este de drept pus în întârdiere pentru aducerea lu- 
crului promis din diua.în care trebuia să se execute acâstă 
obligaţiune. Aubry et Rau ($ 3801 text şi nota) profesâză 
că asociatul. este de drept pus în întârdiere pentru cea, ce 
a promis din diua în care era dator să facă aducerea. Ei. 
aplică acâstă regulă pentru fructele lucrului promis. 

În privinţa fructelor se face argumentul prin d fortiori 
tras din art. 1504 și anume dacă asociatul datoresce de 
drept dobândă, pentru care legea în general cere o chemare 

în judecată, cu mai mult cuvînt se datoresce fructele lu- 

cerului, fiind-că o simplă somaţiune este suficientă pentru ca 
68153 . , „25 |
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fructele 'să fie datorite. Laurent (XXXVI, n. 250) se pronunţă 

"contra acestui sistem. El se ţine strict da textul art. 1504 

care este excepţiune. De aminteri se pricepe că legiuitorul 

să se fi gândit numai. la cazul când se datoresce o sumă . 
de bani pentru că cuantumul venitului, £ adică dobângile sunt 

"de la sine fixate. 
26. De aminteri cel ce aduce. în comun un lucru de- 

terminat, este supus la tte obligaţiunile unui vîndător. EL 
este dator să facă predarea în condiţiunile pe cari le-am 
vădut în titlul vîndării, precum asemenea âste r&spundător 
şi de evicţiune şi de viţiele ascunse ale lucrului. 

27. Dacă asociatul a promis îndustria sa, el trebue să 
arate și să răspundă tâte câștigurile ce a făcut prin in- 
dustria sa. 

28. Cât pentru cestiunea a se sci dacă asociatul pâte fi 
obligat a aduce mai mult de cât'a promis, nu credem că 

ea pâte. fi serios discutată în societăţile civile. Asociatul nu 
pâte fi silit a aduce peste cea ce s'a îndatorat (V. încă dis- 
tincţiunile Paul Pont, art. 1819, n. 314). 

2, Obligaţiunea de a îngriji de interesele comune şi de a 7ăs- 

| punde de culpa sa. ” 

Ari. 1508. ie-care asociat rămâne răspundător către societate de 

daunele căşunate prin culpa sa. Aceste daune nu pot să se. „compenseze 

„cu fol6sele aduse societăţii prin industria sa în alte afaceri. 

Art. 1504 al. 2. Asemenea se va urma şi în privinţa acelor sume ce 
ar fi luat din casa societăţii, a căror dobândă va începe a se socoti din 
"diua luăril lor pentru un.folos al săi particular. 

"Art. 1506. Când un asociat este pe s&ma sa creditor de o sumă 
exigibilă al unei persâne, debitâre asemenea şi către societate cu o sumă 
exigibilă, atunci acea ce primesce de la un aşa. debitor va trebui să se 
socotâscă atât în creditul societăţii cât şi în al săă proprii, în proporţiunea 
ambelor. crediteler, chiar când prin quitanţa dată s'ar specifica ca a primirea 
s'a făcut numai pe sâma creditului săi particular, 

Daci însă prin quitanţa dată s'ar specifica că primirea Sa făcut nu- 
mal în contul creditului societăţii, atunci se .va' urma după acâstă . decla- 
rațiune. : 

Art. 1507. Câna unul din asociaţi şi-a primit partea sa întrâgă din 
creditul comun şi debitorul a devenit! apoi nesolvabil, acest asociat va 
trebui: să pună în comun cea ce a primit, Chiar când sar îl dat anume 0 
quitanță pentru partea sa.
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29. Contractul de societate este fundat mai întâi pe 
buna credinţă ce trebue să existe între asociați. Asodiatul 
este dator :să îngrijescă de interesele comune. Asociatul 
răspunde de ori-ce greșâlă a sa, de și redactorul 'rumân- se 
servă de expresiunea culpă, care arată -că asociatul nu ar 

" răspunde de negligența sa. O asemenea soluţiune ar fi în 
contradicțiune cu: alte. texte care precis6ză întențiunea le- 
giuitorului. „Cum observă Laurent, aci este o cestiune de 
apreciere (Laurent, XXVI, n. 253). 

Așa mai întâiii articolul: 1508 spune că asociatul care 
a adus o pagubă societăţii nu este în drept a compensa 
aceste daune cu fol6sele aduse de el: în alte afaceri. Argu- 
mentul invocat, de Laurent (XXXVI, n. 255), că este imposibilă 
compensarea, chiar atunci când paguba şi profitul ar -resulta 
din una şi aceaşi afacere, pentru că asociatul este debitor - 
și de pagubă și de folos, nu ni se pare serios. Aci nu este 
vorba de compensaţiune ca mijloe de stingere a obliga- 
„țiunii, aci este vorba de despăgubirile: datorite de asociat, 
dacă ele pot fi 'micşorate sai stinse prin împrejurarea că 
tot în aceiași afacere societatea'a tras profit. . 

30. Vedem apoi că asociatul care întrebuințăză vre-o: 
sumă de bani din fondul comun datoresce dobândi la suma, 
întrebuințată din diua chiar a întrebuințării. _ 

Codul Napoleon. art. 1846 reserva încă dreptul. pentru 
societate de a reclama de lu asociatul ce a întrebuințat în 
folosul săi, banii societăţii și: daune interese, altele de cât 
dobândi. Redactorul  rumân nu a , reprodus „aceste „dispo- 
sițiuni. “ 

31. Mai mult. încă „nu numai “asociatul nu pâte face 

nimie contra interesului social, dar chiar e dator să subor- 

done acestui inveres superior propriul săi interes (Laurent, . 
NSVI, n. 259). Articolele 1506 și 1507, fac aplicaţiunea acestei 
idei. Se presupune că aceiași pers6nă datoresce în acelaşi 
timp şi societăţii și unuia; din asociați şi că plătesce asocia-. 
tului o parte din aceste datorii. Asociatul care'a primit 
parte 'din datorie, dacă declară în quitanță că plata, se con- 

sideră ca făcută asupra datoriei societăţei, acâsta, declara- 
țiune produce. întreg efectul săi. Dacă quitanță:nu: spune 
în socotâla cărei datorii se face plata sai chiar se dice că
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plata este considerată ca, făcută pentru stingerea, creanţei 

asodiatului,. atunci imputarea trebue neapărat. să se facă 

asupra ambelor creanţe în proporțiune cu cea ce'represintă 

fie-care din ele. Şi pentru că acestă din urmă -disposiţiune 
să-şi aibă sancţiunea, sa,.legea ordonă ca asociatul care a 
primit într6ga creanțţa, sa, pentru care a dat descărcare de- 
bitorului, în cas de insolvabilitate a acestuia, trebue să pue 
în comun cea ce a primit pentru a se distribui proporţional 
cu fie-care creanţă. 

| 32. S'a căutat a se restrînge aplicarea regulelor de la 
art. 1506 şi 1507. Așa Laurent (XXXVI, n. 260) decide că 
art. 1506 nu se aplică când debitorul plătind arată ce da- 
torie-anume înţelege a.plăti.. Se observă că Laurent nu pre- 
sintă acâstă soluțiune de cât numai în casul când. se plă- 

" tesce întrâga datorie a asociatului... Distineţiunea ca și: sub- 
distincţiunea.nu ni se pare fundată și în acest sistem debi- 

torul va găsi ' mijlocul de a depărta, art. 1506-şi 1507 in- 
sistând pe lângă debitor de a face declaraţiunea de imputare.. 

33. Unde'ni se pare că Laurent (dem, 262) are dreptate 
e atunci când refuză aplicarea art. 1506 și 1507 în cazul când 

“în 'loe de o plată presupunem o compensațiune între cea, . 
"ce are a primi asociatul « cu cea ce el. datoresce- debitorului 
_comun. 

34. în fine credem iarăși că art. 1506. şi 1507 'nu se 
aplică de cât.numai atunci când asociatul creditor-al debi- 

- torului societăţii este în drept a primi de la acest debitor 
o plată în numele societăţii (Laurent, idem, n. 261. Comp. 
Paul Pont, art. 1849, n. 338). RE 

: B. Drepturile asociatului 

; 1. Dreptul de împărtăşire la beneficii şi la porderi. 
. 

„dr, 1511. Cână prin contractul de societate nu se determină partea, 
de câştig sai perdere a fie-cărui asociat, atuneli acea parte va fi propor- 
țională cu suma pusă în comun de fie-care, 

In privința acelui ce nu a pus în comun de cât industria sa, partea. 
de câştig sai perdere se va regula în partea acelui ce ar. fi pus în comun. 
valdrea, cea mai mică.. :
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drt, 1512. Dacă asociaţii, pentru determinarea părților,.s'aă învoit a 

se raporta la judecata unul din ei sati unui al treilea, atunci nu se va ad- 

mite nicl o reclamațiune contra “unei asemenea determinări, afară numai 

când ar fi învederat contrarie equităţii. 

“In acestă privinţă nu se va admite nici o reclamaţiune, după trecerea 

de nouă-deci de dile pline numărate din diua în care asociatul ce se pre- 

tinde daunat a aflat despre.o asemenea determinare, ori când din partea 

sa a început a o executa. 

Art. 1513, Este nul contractul prin care un asociat își “stipuleză to- 

talitatea câştigurilor. 

Asemenea, nulă este 'convenţiunea prin care s'a stipulat că unul sat 

mai mulţi asociaţi să fle scutiţi de a participa la perdere, 

35. Impărțirea între asociați a câștigurilor şi a perde- 
rilor este scopul şi ține de esenţa. contractului de asociaţiune. 

În privința modului cum are să se facă împărţirea 
câștigurilor, părţile îl pot determina prin contractul lor. Ele 
pot conveni ca determinarea acâstu să se facă de. una din 
ele saii de o persână străină. Impărțirea lăcută de pers6na 
arătată în contract nu pâte fi atacată, gice legea, de cât nu- 
mai când va fi învederat contrarie equităţii şi numai în termen 

de nouă- deci de dile de când cel ce se pretinde năpăstuit a 
aflat despre acâstă împărțire, sai de când a. început să o 

execute. , 
36. Dacă contractul nu prevede cum are să se facă 

| împărţirea, atunci fie-care asociat primesce proporţional cu 

partea ce a adus în comun. Romanii cunosceaii un alt mod 

de împărţire, acela al egalităţii între asociaţi, independent 
de partea adusă în comun. | 

37. Asociatul care nu pune de cât industria sa, este 

tratat ca acel care a adus partea cea mai mică. Acâstă dis- 

posițiune este cu drept criticată şi inconvenientul dispare 

prin convenţiunea părţilor. . 
38. Este important să observăm că Jegea vorbesce de 

partea de câştig sait: perdere, cea, ce arată că aceleași . reguli 

trebuese păstrate şi. pentru perderi. Aşa 'dacă un asociat 

aduce 20.000 de lei, şi alți doi aduce 20.000 lei, adică fie-care 

câte 10.000 lei, cel dintâiit care are. drept la jumătate din 

câştig va referi şi jumătate din pagubă.: Acâstă regulă se. 

urmâză și când paguba a atins chiar părţile aduse de aso- 

ciați,: așa că la liquidarea societarii nu pote. cere - fie- -care
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asociat să preleve misele şi să. împartă restul 'de ar mai 

fi, ci întreg avutul: social se împarte așa cum arată, legea. 

(Vezi Laurent, XVI, n. 282—284). . 
39. Articolul .1513 opresce cea ce numiaii Romanii o 

societate leonină. Este nul. contractul. prin care se atribue 

unui asociat totalitatea câștigurilor sati prin 'care se dice că 

unul din asociaţi să nu contribue la perdere. 

- Un asemenea contract este atins de o nulitate absolută 

„pe care o pâte invoca ori-cine, publicitatea se raportă nu 

numai la clausa prâhibită, ci la întrega societate. Dacă o so- 
cietate leonină a început deja să foncţioneze, ori-care asociat 

este în drept a cere ca ea să fie anulată.și liquidarea și 
împărțirea; avutului 'să se facă conform regulelor pe cari 

le-am vădut (Aubry et Rau, $ 377). 
40. Legea prohibă societatea în care se atribue unui aso- 

ciat, totalitatea, câştigurilor sait dispensa absolută de a con- 

tribui la pagube, acâsta însă nu. ridică dreptul pentru aso- 

ciaţi de a fixa în mod inegal şi în "disproporţiune” cu cea ce 
s'a adus partea fie-cărui în câştig; saii pagubă. Acâstă îne- 
galitate însă nu pote merge până a face evidentă elu- 

darea legei, atribuind unui asociat o parte atât de mică în 

câștig sau în pagubă, în cât ac6stă, „parte : ar „equivala cu 

nimic (Aubry et Rau, Ş 377, 3): " 
„41. Ast-fel s'a admis de bună societatea, în care cel ce 

pune industria sa nu contribue cu' averea sa la pagubă. In 

realitate acest asociat perde. industria sa. Aci Laurent ob- 
servă că asociatul care pune industria să nu pâtă stipula 
de a participă la tâte câştigurile. și la: nici una din perdeti, 

și că trebue luată în considerare tote operaţiunile și numai 
cândî în definitiv ar fi-pagubă asociatul să, nu' contribue la ea. 

(Laurent, XVI, n. 292,. vedi diferitele Specii pronunţate de 
autor, n. 288, 289, 293,: 294). 

42. In fine Laurent (n. 294), urmând pe Domat și Po- 

thier admite de bună clausa prin care se atribue unui aso- 

ciat- o parte mai mare în câștig, 6ră partea să contribui- 
târe la pagubă să fie mai mică. 

2. Dreptul. de îndemnisare. 

„Art, 1510. Un asociat are acţiune contra societăţii nu numai pentru 

restituțiunea capitalurilor! cheltuite în contul ei, dar încăpentru obligaţiu-
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nile contractate de bună credinţă pentru afacerile sociale şi pentru: peri- 
colele nedespărţite de administraţiunea lor, 

13. Disposiţiunea. articolului 1510 este din cele mai 
juste. Asociatul care în' afară că a pus în comun acâa la care 
s'a obligat, a înaintat pentru societate sume de bani, s'aii 
s'a, obligat în interesul societăţii, ori a suferit vre-o pagubă 
lucrând în numele” societăței, este în drept ca să i se ţie în 
sâmă și să fie: despăgubit de tâte acestea. Asociatul pâte. 
cere a fi îndemnisat nu. numai când a lucrat ea administra-: 
tor al societăţii, dar și atunci când nu a avut acâstă calitate. 

44.: Dacă asociatul a lucrat ca administrator, fie că prin 
contractul de societate i se dăduse acâstă calitate, fie că în 
lipsă de o clausă expresă, el ca şi toți asociaţii, puteati să 
administreze, el are drept pentru sumele înaintate, să o6ră 
„dobândă din diua î în care a înaintat, acâsta în virtutea art. 
1550, de 6re-ce asociatul administrator - este un mandatar. 
Când însă un asociat a, făcut: plăţi pentru societate, fără să 
fi avut dreptul de administraţiune, pentru noi cari am dat 
soluţiunea (vol. II: Oblig,, n. 734, €.), ca un gestor nu pâte 

invoca art. 1550, nu ati drept la dobândi de cât din diua 
_chemăriă în judecată (V edi Paul Pont, art. 1852, n. 413)... 

3. Dreptul de a alătura un alt asociat, ? 

Art, 1519. Fie-care asociat pâte fără învoirea asociaţilor, să 'şi âso- 
cieze o a treia persnă în privinţa părţii ce are în societate, nu pâte însă 

fâră învoirea acâsta, al asocia şi la societate, chiar când ar avea adminis= 

trațiunea ei.. : - 

45. Cum am spus-o deja, societatea este unul din con- 
tractele care se formâză întuitu personae. Bi m'am asociat cu 

anume cutare pers6nă, pentru că acea persână îmi inspira - 

încredere sai simpatie. Vom vedea că acâstă consideraţiune 

face. că legea declară disolvată societatea când unul din: 
asociați. mâre, sati perde fie prin interdicţiune, fie prin de-. 
clarare în faliment, administrarea averii sale. Aşa fiind se 
explică pentru ce un asociat nu p6te fără consimțimîntul tu- 
tulor coasociaţilor săi, să introducă - în societate o persână 

străină, fie că și o substitue, fie că şi o alătură. Nu ar pu- 
tea fade acâstă dacă unul singur din coasociaţi. s'ar opune.
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46. Cea ce însă pâte un asociat face este să 'și asocieze 
o a treia pers6nă asupra părţii sale din societate. Ac6sta se 

numesce în practica francesă un croupier. Cel alăturat nu 

pote fi considerat ea, asociat al celor-l'alţi asociaţi, nam socii 
mei socius, meus socius non est, (Dig. L. 21; Pro socio); nici un 

raport juridic nu există între cel alăturat şi socii cei-l'alți. 
47. Legea presupune că cel de al treilea este asociatul 

acelui care şi l-a alăturat, se pâte însă ca un asociat să ce- 
deze partea lui din asociaţiune. Deosebirea, în cât privesce 
pe asociatul care cedâză. față cu cesionarul este însemnată 
de casul când terțul este asociat. Aci cedantul numai are 
nici o parte în beneficii, precum nici asupra părţii sale în 
societate, în cas de împărţire şi dacă acest cedant continua 

cu administrarea societăţii, presupuind că are acest drept, 
el este considerat către cesionar ca un mandatar simplu. 
Dacă din contră cel deal treilea a fost asociat, rapor- 
turile între el şi cel ce şi l-a alăturat sunt acelea a doi 
asociaţi. 

48. Cât pentru fixarea raporturilor între asociatul ala- 
turat sait cesionar, şi între creditorii societăţii nu întâm- 
pinăm nici o dificultate, Societarul care şi-a asociat pe al- 
tul rămâne tot societar, prin urmare este; ținut la tâte obli- 
gaţiunile, croupierul va, fi ţinut și el la aceste obligaţiuni, 
însă creditorii societății nu pot avea acţiune contra lui di. 
rect, pot numai să exercite drepturile coasociatului lor. În 
cas de cesiune cedentul este descărcat de partea sa în obli- 
gaţiunile contractate înainte de cesiune, afară numai dacă 
în restul constitutiv al societăţii nu se prevede dreptul de -: 
a se descărea prin o cesiune de aceste obligaţiuni. (Laurent, 
SAVI, n. 340). 

C. Administraţiunea societăţii 

Art. 1501. Societatea începe în momentul facerii contractului, dacă 
nu se stipuleză un alt timp. 

49. Articolul nostru se pâte generalisa pentru t6te con- 
tractele cari sunt, executorii de îndată ce ele ati fost în- 
cheiate. Părţile pot însă suprima începerea sati chiar exis- 
tnţa societăţii unei modalități. Așa se pâte conveni ca so-
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„xietatea să încâpă operaţiunile sale după trei luni; în acest 
cas societatea este formată odată cu încheerea contractului, 

însă sunt amânate operaţiunile ei. P6te însă ca societatea 
să fie supusă unei condițiuni, d. e. se dice, că în cas dea 

se declara resbelul cutare, se va forma o societate pentru 
furnitura necesară a armatei. Justinian (Con. 6.0. Pro 

socio) pretinde că în vechiul drept roman exista, controversă 

dacă este posibilă o societate:sub condiţiune, el decide ca 
-ac6sta este permis și decisiunea lui:nu se discută. : 

Art. 1514. Asociatui însărcinat cu administrațiunea,:în puterea unei 

clausule speciale a contractului de sociataie, pâte să facă şi fără învoirea 

celor-l-alți asociaţi, tote actele ce depind de administraţiunea sa întru cât 
le face fâră dol. 

Acâstă facultate nu i se pote revoca în cursul societăței fără o causă 

legitimă, dacă însă i s'a acordat acesta prin un act posterior contractului 

de. societate, atunci se pâte revoca ca un simplu mandat. 

Art. 1515. Când mal mulți asociaţi sunt însărcinaţi cu administra-" 

țiunea, fără să fie determinate funcțiunile lor, ori fără ca să fie stipulat 

că unul nu pâte să facă nici un act fără cel-alt, atunci fie-care din ei pâte 

face în deosebi tâte-actele dependinţi do acâstă administrațiune. 

Art, 1516. Dacă: s'a stipulat că unul din administratori să nu pâtă 

face nimic fără cel-alt, atunci unul singur nu _pâte, fără o nouă con- 

vențiune, face nimic în absenţa celul-l-alt chiar. când acesta ar îi îni impio 

sibilitate de a lua parte la administraţiune. 

" Art. 1518, Asociatul ce nu este şi administrator nu „pste nici vinde, 

nici obliga ]ucrurile, chiar mobile ale societăţii, 

30. Administraţiunea unei societăți este una din ces- 
tiunile cele mai grave şi mai importante pentru societate, 
de dre-ce însăși existența ei depinde de o bună adminis- 
traţiune. Increderea în onestitatea. ex, în: capacitatea celui 

cărui se încredințâză administraţiunea a putut fi determi: 
nată în alegerea pers6nei. In cele mai: multe casuri prin 

însuși contractul care fund&ză societatea se determină per 
s6na, care are să administreze. 

- Numirea administratorului se pâte face şi în urma, con- 
stituirei . societăţei prin un act “separat. Acâstă numire” nu 

pâte fi făcută de cât cu unanimitatea voturilor asociaţilor. 

- Administratorul, fie numit prin. contrăctul de societate 

fie numit în urmă, va fi-mai în tot-d'a-una luat dintre uso- 

ciaţi, el pâte fi însă şi un străin.”



394 | „DREPTUL CIVIL 

„51. Administraţiunea pâte fi încredinţată unei sai mai . 
multor persne. Când sunt mai mulţi administratori, fie-care 

din ei pâte. face ori-ce act de administrațiune, fără să aibă 
“concursul :celor-l-alţi. 

La acestă regulă pot fi două excepţiuni. se pâte ca în 
actul. de: numire al 'administratorilor să se dică ca să nu 
pâtă :Jucra. unul din ei fără concursul celor-l-alţi. Se mai 

pote ca în numirea, făcută să se restringă - administraţiunea 
unui din cei numiţi ori numai pentru o localitate anume 

determinată, oră pentru o singură natură de operațiuni. Fiind 

mai mulţi giranți cară trebuesc să lucreze împreună, unul 
din ei nu pâte singur lucra nici chiar fiind pericol în în- 
târdiere ; însă refusul concursului eclor-l-alţă administratori 
"constitue din parte-le o greşală, de care ei pot; fi ţinuţi (Au- 
bry et Rau, $ 882 text şin.3 şi 4). 

52.. In general girantul unei societăți nu pote face de 
“cât simple acte de administrațiune. In privința acesta ne ra- 
portăm la principiele cari determină puterea de administra- 
țiune, în cât privesce înstrăinările imobiliare, împrumuturile, 
ipotecările, dreptul de a figura în justiţie; de a transige și 
de -a face compromis. 

Cu t6te acestea, scopul și obiectul sociotăţei pot face 
ca administratorul să închee acte cari trec peste acele sim- 
ple de administraţiune. Aşa d. ex., o societate s'a constituit 

* în scop de a specula asupra imobilelor, adică dea cumpăra 
imobile, a construi şi:apoi a le vinde. Evident că. adminis- 
tratorul societăţei pâte cumpăra, precum pâte şi vinde îmo- 
bilele societăţei.. | 

58. Nici un asociat nu pâte împedica pe aărministrator 
în facerea actelor de administraţiune. Aceste acte obligă 
chiar pe asociat. care s'a opus la facerea, lor. Când din par- 
tea asociatului există, dol, actul administratorului, pâte fi 
atacat. 

„dt. Dacă administrațiunea, societăţer: a fost încredinţată 
cui-va prin însuși actul. constitutiv al societăţei, administra- 
torul nu pâte fi revocat, după Laurent XVI, n. 804) chiar - 
dacă acest administrator ar fi o „persână străină. P6te că 
cestiunea cui să fie încredințată administraţiunea, să fie unica 
considerațiune pentru care s'a creat societatea. Revocarea
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ar putea; av6 loc având o; causă; legitimă, „care în căs de con- 
testare se resolvă în justiţie. : 

55. Dacă numirea girantului s'a, făcut apă ce . socie- 
tatea a.fost constituită ea.pâte fi revocată. Laurent, (SSI, 
n. 306) susține. că revocarea nu se-pâte:face de cât cu una- | 
nimitatea, asociaţilor, Aubry et Rau, ($ 382 tex. șin. 1 îm- 
preună cu citațiunile) se mulţumesc cu o simplă majoritate, 
Ori cum -ar fi un:singur asociat nu pote revoca. 

Art, 1517, In lipsă de stipulațiuni speciale în privința modului de 
administraţiune se vor observa următârele regule: ze a 

1. Se presupune că asociaţii 'şi-ai dat reciproc facultatea, . de a ad- 
ministra unul pentru “altul, Faptul unui! obligă şi pe cel-l-alţi asociaţi 
fâră ca ei să A fost întrebaţi; aceştia însă, sai unul din ei! pot în tot-d'a- 
una a se opune-la o aşa operaţiune. înainte de a fi fost făcută. 

„9, Fie-care asociat pâte să se serve de lucrurile societăţei, întru cât le 
întrebuințâzi la destinaţiunea lor statornicită prin us, întru cât nu face 
daună societăței şi întru cât nu împedică şi pe cel- l- „alţi asociaţi în, eser- 
ciţiul dreptului lor. 

- 8. Fio-car6 asociat are drept de ui “obliga pe: coasociat. să  conizibue 
la cheltuelile necesarii. pentru păstrarea: lucrurilor: societăţei. : 

"4. Unul din asociaţi nu pâte face nici-o inovaţiune asupra a imobilelor 

„societăţel chiar când o ar: crede avantagi6să, ei, dacă. cei-lalți asociaţi nu 

se învoesc la acesta. 

Art, 1518. Asociatul ce nu este şi "administrator nu pote . nici vinde 

nici obliga lucrurile, chiar mobili ale socielăţel. : 

56. Se presupune că nici : prin contractul de asociaţi- 
une, nici în urmă nu s'a dat la: nimeni dreptul de adminis- 

trațiune, în acest cas fie-care asociat are acest drept. Când 
se dice la n, 1 al. art..1517, se presupune, nu însemnâză/'că 
ar fi. aci.0 presumpţiune ci este stabilit de. lege un. „drept 
pentru fie- -care asociat. au 

Ori-ce act: de administrafiune a unuia din. asociați 

obligă pe cei-l-alți. -: 
| - 57. Cu tâte -acestea, fie-care asociat este în drept a :se 
opune lao : operaţiune determinată. In - Franţa se admite 

aprâpe unanim că. operaţiunea unui asociat la facerea unui 

act 'de: administraţiune este 'supusă. judecăţei majorităţii aso- 

ciaților (Aubry et Rau, $ 3883 text şi n. işi 5 împreună cu 
citaţiunile). Noi credem: că pe drept: Laurent (XXAVI, n. 319) 
combate acâstă soluţiune, ca una ce este "contrarie şi tex-



396 „DREPTUL CIVIL: 

tului și intenţiunei legiuitorului..In adevăr care. este. siste- 
mul legii? In lipsă de vre-o clausă asupra. dreptului de ad- 

ministraţiune, fie-care . asociati:are acest drept, așa. că prin 
fapta unui din asociaţi se găsesce obligat fie-care din cei- 
l-alță ; ca . corectiv 'la, acâsta, : legiuitorul dă fie-cărui asociat 
dreptul de a face opunere la.un act ce coasociatul săi ar 
voi să facă. Se va dice-că cu: chipul acesta societatea nu 
pâte continua. Răspundem că asociaţii nu aveati de cât să 
determine prin contract cui să se încredinţeze administra- 
ţiunea. De altă parte însăşi autorii pe cari îi combatem ad- 
mit că.o operaţiune nefundată în urma cărei nu s'a putut 
conchide o afacere bună pentru societate, pâte expune pe 
cel ce a făcut-o a fi condemnat la despăgubiri (Aubry et 
Rau, item, text şi n. 10). Posiţiunea, este egală pentru toți, 
fie-care asociat pâte obliga prin un act de administrațiune 
pe cei-l-alţi asociaţi, însă fie-care din: aceștia pâte face opo- 
sițiune la acest act. i | 

58. Alineatul 2, al. 1517 recunâsce fie-cărui asociat 
dreptul de a se servi. de lucrurile societăţii, cu îndoită. re- 
stricţiune ca să nu se facă un us contrarii destinaţiunii lu- 
cerului şi intereselor societăţii şi de a fi lăsat 'celor-l-alţi aso- 
ciați esereiţiul aceluiași drept. In practică aplicarea regulei 
este aprâpe necunoscută. Aa A | 

59. Cât pentru obligaţiunea fie-cărui asociat de a con- 
tribui la, cheltuelile necesarii...pentru “păstrarea lucrurilor 
societăţei, este afară de îndoâlă că nu se pâte pretinde. că 

“un asociat să d6. peste ceea cea promis a aduce în:so-.. 
cietate... . pi Si a e 

:'60. Nici .un asociat nu pâte' face asupra imobilelor so- 
cietăţei, nici o inovaţiune, chiar de. ar presinta o utilitate 
pentru societate, fără consimțămîntul celor-l-alți. Se dă ca 
exemplu facerea vreunei construețiuni pe vre-un teren al 
societăței. .: . -.-- E ă 

„.- Se cere învoirea tuturor 
ce ar.voi să se facă... ae Ea 

61.:Pentru noi interpretarea cea mai bună a art. :1518 
este uceea că asociatul care nu are dată puterea de admi: 
nistrațiune, nu pâte. nici vinde, nici:afecta, bunurile, . chiar 
mobile ale societăţii, .nici chiar atunci când din scopul ce 

asociaților pentru inovaţiunea
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'şi-a propus societatea ar resulta că administrarea constă 
tocmai în a dispune de bunurile societăţei. (Vedi asupra di- 
feritelor interpretări; Laurent, SXVI, n. 325—397). 

SECȚIUNEA UL 

Despre obligaţiunile -asociaţilor către a treia persână 

Art. 1520. In orice societăţi, afară 'de cele comerciale, asociaţii nu 

sunt solidari răspundători pentru debitele sociale şi nici pâte unul să 

oblige pe cal-l-alţi, dacă aceştia nu "l-ar fi dat împuternicire. 

Art, 1521. Când mai mulţi asociaţi s'ati îndatorit către un creditor, 

fie-care rămâne respundător către acâsta cu o sumă şi parte egală, orl- -care 

ar fi capitalul, afară numai când anume s'a stipulat -că fie-care rămâne 

respunditor în proporţiunea capitalului pus în societate. 

Art. 1522. Stipulaţinnea anume rostită că s'a contractat o obligaţiune 

pe sâma societăţii îndatoresce numar. pe asociatul contractant şi nu pe 

cel-l-alţi, afară numal când aceştia Par fi împuternicit, la acesta, sai când 

ar fi resultat un n. profit pentru societate. 

62. De la început redactorul are grija să anunţe că 

voesce a se ocupa; în determinarea, raporturilor între aso- 

ciați și terțele pers6ne, numai de societăţile civili, Pentru 
că cele comercială ai reguli speciali. 

 Ori-care asociat. pote contracta 'obligaţiuni în: numele . 

săii proprii; creditorii săi nu ati nici un drept asupra bu- 

nurilor societăţii, afară numai acela de a esercita propriele 
drepturi--ale asociatului “faţă 'cu societatea. “Societatea nu este 
în nimic obligată nici chiar dacă ea a profitat de contractul 
încheiat de asociat în propriul să nume (Laurent, XXVI, 
n. 347): ăi chiar dacă asooiațul : are drept de a: obliga, - so- 

„ cietatea.: n 

63. Societatea nu esta jimută, de oblizaţiunile contrac- 
tate chiar în numele ei de un asociat, dacă acest asociat nu 

a avut puterea de a obliga societatea, sati dacă obligaţiunea, 
nu a profitat societăţii. Dacă asociatul care contractâză, în nu- 
mele societăţii a avut puterea de ao face, d.e. el era admi- - 
nistrator al societății, societatea este obligată, întru cât actul 
petrecut intră între acelea pe cari: asociatul le ar fi. putut 
îace- ca administrator. 

64 Asociatul administraţor Dâte obliga societatea, chiar. -
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" dacă nu s'a contractat în. numele ei,. întru cât însă. socie- 

tatea a profitat. Aşa un asociat administrator închiri6ză un 

Jocal în care societatea se instalâză. 'De şi contractul nu a 

- fost încheiat în numele societăţii, totuşi ea este ținută prin 

acest contract, de 6re-ce. profită. de acest contract. 

| Este folositor a însemna aci că legea vorbind de pro- 

. fitul societăţii dintr'un contract, nu înțelege a acorda celui 
“cu care asociatul a contrâctat numai acțiunea, de în rem verso, 

adică numai -până la concurența profitului tras de societate, 

ci pentru întrega obligaţiune. 
65. Când dicem. că societatea este ţinuta de obligaţiu- 

nea contractată de un asociat, înţelegem pe cei-l-alți. coaso- 
ciaţi, pentru. că societatea civilă, cu t6tă modificarea adusă 

la art. 75, 2 Proc. civilă, nu constitue o persână deosebită 

de acea a asociaţilor şi art. 1520—1522 nu lasă îndoslă asu- 
pra acestui punct. | 

Asociaţii dar sunt acei cari se găsesc. personal ţinuţi 
de obligaţiunile contractate în numele societăţii de adminis- 
tratorul ei, saii de acelea ce societatea a profitat. Asociaţii 

nu se găsesc solidari de obligaţiunile de cari vorbim și cum 
„ observă Laurent (SXVI, n. 845),. nică chiar aşociatul con- 

tractant, nu respunde de întrâga obligaţiune contractată de 
el, pentru că el a lucrat pentru părțile, celor-l-alţi asociați 

ca mandatar. al. lor. - 

Mai mult, fie-care asociat este ținut de obligaţiunea con- 
tractată nu proporţional cu partea ce el ure în societate ci 
numai pentru partea sa virilă. Cu tâte.că s'a dis că acâstă 

soluţiune este bazată pe considerarea, că terțul nu este ţinut, 

a cun6sce raporturile: dintre. asociaţi, totuși legiuitorul mo- 
dern se găsesce în contradicțiune cu el însuși, de 6re-ce, 
pe de o parte asociatul profită de câștio saii sufere e pa- 

gubă în proporțiune cu cea ce el'a adus în societate; ră 

pentru obligaţiunile de cari el profită să fie ţinut pentru o 

parte virilă. . Ac6stă contradiețiune nu se put imputa Ro- 

manilor, pentru. că la ek profitul. şi paguba erai per capita, 

fără a se lua în vedere cea adus. fie-care asociat. 

GG. Acum avem să ne întrebăm. cari sunt drepturile ci cre- 
ditorilor personali ai unui asociat față cu societatea, adică 

- faţă cu cel-l-alță asociați. Pentru că societatea. civilă nu con-
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stitue o pers6nă juridică, fie-care -asociat are în patrimoniul 
său o porţiune din fie-care lucru al avutului social. Credi- 
torii personali ai asociatului ati dreptul să discute partea 
debitorului lor ca fiind. „din patrimoniul săi. Acești creditori. 

„însă nu p6t avâ.un drept mai mare. de cât acel al debito- 
rului lor, adică aceşti creditori nu pot urmări partea debi- 
torului lor în societate, pe cât timp nu are loc sai o “liqui- 
dare definitivă sati o împărțire parţială. Până la acâstă | 
împărţire creditorii se vor mulțumi numai cu oprirea făcută, 
în mâna, coasoeiaţilor pe partea debitorului lor. 

67. Creditorii societății sunt creditori personali ai fie- 
cărui asociat... Acești creditori ai întru cât-va o situaţiune 
mai bună de creditorii simplu personali ai asociatului; în 
acea că ei pot discuta avutul social chiar când dureză so- 
cietatea. De altă parte însă creditorii societății nu pot ave 
nici o preferință asupra avutului social urmărit de .ei faţă 
cu creditorii personali ai fie-cărui asociat (Aubry et. Rau, 
$ 858 text şi n. 7. — Laurent, XXVI,.n: 360). | 

Asemenea creanţa. societăţii dividându-se în mod viril 
între asociaţi, partea fie-cărui. asociat în datorie se stinge, 
ca ori-ce creanță ordinară, prin confusiunea sati compensa- 
țiunea operată. în pers6na acestui asociat 6 (Laurent, SAVI, 
n. 361). 

CAP. IV. 

Despre diversele moduri după cari încetâză, societatea 

„Art, 1523. Societatea înceteză; 

„ 1. Prin trecerea timpului; pentru. care a fost -contractată; 

2. Prin desființarea obiectului sati desăvirşirea afacerii ; 

3. Prin mârtea unul din asociaţi; ' 

£. Prin interdicţiunea saă nesolvabilitatea unul din el; 

5. Prin voinţa expresă! a unui saă mai mulți asociaţi de.a nu voi 

a continua societatea. 

„68. Societatea încetâză: -. | A 
1. Prin trecerea timpului pentru care a fost contractală. 

Art, 1524. Proorogaţiunea unei societăţi contractate „pentru: un timp
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determinat nu pâie fi probată de cât prin aceleaşi medii, prin care pote fi 

probat însuși contractul societăţii. 

Art, 1529. Desfacerea societăţii făcută pentru un timp determinat nu 

"se pâte cere de unul din asociaţi înainte de expirarea termenului pus, 

afară numai când există juste motive cun:: în casul când unul din aso- 

ciați nwși îndeplinesco îndatoririle sale, sati când o infirmitate de 16te 

qilele ?] împedică de la îngrijirea afacerilor sociali sai în alte casuri analâge. 

“ Apreciaţiuneu unor aşa motive e lăsată la prudenţa judecătorilor. 

O societate a fost contractată pentru un timp de trei 

ani. Am convenit trei asociaţi să exploatăm în comun "în 
timp de trei-ani viile nâstre; cei trei ani ai expirat, socie- 

tatea este desfiinţată. Societatea încetâză îpso facto la împli- 
rea acestor trei ani. Aci nu avem o tacită reînoire a con- 
tractului. Pentru că exploatarea în comun să continue se 
cere încheerea unui noi contract. Articolul 1524 este lăsat 
de redactorul rumân prin inadvertenţă. In codul Napoleon 
există art. 1834, după care „tite societăţile trebuesc redactate în scris, 
când obiectul lor este mai mare de una sută cinci-deci de franci“, și 

atunci art. 1866 e. N. își are înţelesul că şi reînoirea socie- 
tății să se facă tot cu aceleaşi torme. Redactorul rumân nu 
a, reprodus art. 1834 ce. N. şi fârte bine a făcut, pentru că 
acel articol facea. pe unii să crâdă că societatea ar fi un 
contract solemn, cea ce este inexact. Dacă redactorul rumân 
a șters art. 1831 şi numai cere absolut, chiar pentru crearea 

unei societăți un art. omis,. pentru ce vorbesee de aceste 
forme la reînoirea societăţii? 

Ori-cum ar fi, reînoirea societății se face prin un noi 
contract, despre a cărui dovadă nu putem de cât aplica re- 

gulele' generali. 
69. Cât timpul fixat pentru durata societății nu a tre- 

cut, societatea nu se pote desființa prin simpla voinţă a 
unui societar. Nici chiar majoritatea asociaţilor nu pâte de- 
cide disolvarea societăţii, pentru: că un contract. nu se pâte . 
desfiinţa de bună voe de cât cu consimţimântul tutulor păr- 

ţilor contractante. 
Cu t6te acestea articolul 1529 acordă unui asociat drep- 

tul de a cere desfacerea societăţii, atunci când acesta invâcă 
un just motiv. Aprecierea justului motiv, pe care se fun- 

d6ză cererea de disolvare a societăţii, este pe deplin lăsată 
judecătorului. Legea dă. două exemple :



DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE 401 

S'a observat că: primul exemplu dat de lege .ca motiv 

care să justifice disolvarea societăţii, adică neîndeplinirea 

îndatoririlor” a unui coasociat, nu .este un: motiv.de disol- 
vare a societăţii ci de resoluţiunea ci. Distineţiunea are mare 
importanță, pentru că resoluţiunea, societăţii face ca ea să 
lie considerată ca cum nu a avut nici odată existență... 

Desființarea societăţii pentru motiv de neîndeplinire. a 
indatoririi asociaţilor pâte da loc la cereri de. daune in- 
terese. 

“Judecătorul va aprecia, dăcă neindeplinirea îndatoriri 

unui asociat este atât de gravă ca să pâtă autorisa disol- 

varea, ei. | , 

10. Un alt exemplu de just motiv pentru a se cere des- 
fiinţarea societăţii este împrejurarea că o infirmitate de tote 
dilele împedică.pe un asociat de.a îngriji de, afacerile -so- 

ciali. Ca justul motiv să existe, trebue să ne găsim în casul 
precisat de lege. O bâlă de'tâte dilele, -adică cronică, pentru . 
că o simplă bâlă trecătâre nu esto.suficientă; .apoi b6la să 
fiv de natură :a pune .pe asociat în imposibilitate de a în- 

griji de afacerile societăţii;. deci, dacă o asemene îngrijire 

nu este cerută de la asociat el nu pote cere desființarea, 

societăţii. 
Să observăm că în exemplul al doilea nu avem o reso-. 

luţiune a societăţii ci o disolvare, care nu şterge trecutul 

(Laurent, XSAVI, n. 405). 

2. Prin. desființar ca obiectului. promis a se aduce la: societate. 

Art, '1325. Când unul din asociaţi a promis dea pune în comun pro- 

„prietatea unul lucru, dacă acesta a perit înainte de a îl fost în fapt con- 

ferit, socieiatea înceteză în privinţa tutulor asociaţilor. - 

“ Asemenea înceteză sociotatea în ori-ce cas prin perderea. lucrului - 

când numai folosinţa a fost pusă în comun. , 

Nu se desface. însă societatea prin pordoroa lucrului a cărui pro- 

prietate n'a fost pusă deja în comun. 

71. Dacă. am .aplica, prinoipiele - generali de" Jă, riscuri 

ar trebui să decidem că pe cât timp asociatul. care a promis: 

ceva nu este pus. în întârgiere, acest asociat este descărcat 

de obligaţiunea sa, dacă lucrul promis s'a ' distrus. prin cas 

lortuit. Aci se dă o altă soluţiune; pe cât lucrul promis de 
2 
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asociat nu a fost: în fapt pus în comun, dacă el pere, aşa 

că aducerea lui la comunitate numai este posibilă, societatea, 

se desființeză. Legiuitorul este condus de consideraţiunea 

că aducerea lucrului: "promis la, societate a-fost una din cou- 

sideraţiunile pentru care societatea s'a format, or dacă acâstă 
aducere nu este posibilă, "din ori-ce causă, societatea este 

disolvată.. 
Există negreșit o. deosebire. între casul când lucrul 

promis a perit fără vina asociatului care l'a promis şi casul 

în care lucrul a perit prin faptul lui sai fiind pus în întâr- 

diere. In casul întâiii societatea se desființeză fără ca aso- 

ciatul să; fie ţinut la daune interese, de care respunde în 
al doilea cas. 

Dacă lucrul a perit după ce ela fost pus .în comun, 
societatea nu se desființâză, considerându- -se acâsta.ca o pa- 

gubă pentru societate. 

72. In fine când usufruetul unui lucru trebue pus în 
comun, perderea fortuită a acestui lucru chiar după ce a fost 
adus, atrage desființarea societăţii, pentru că atunci se con- 

sideră asociatul că înceteză - de a aduce în comuu cea ce 

a promis. 
3, Prin terminarea. , afacerii. | 

73. O dată ce afacerea pentru care societatea a fost în- 

ființată este terminată, este natural ca acestă societate “ să 

fie desfiinţată. 
4. Prin mortea unuia din asociuți, . 

Art. 1320. Dacă s'a stipulat că în cas de mârte a unui din asociaţi, 
societatea trebue să continuâscă cu eredele săi, sati că trebue să conti-. 
nuâscă numal cu asociaţii rămaşi în viaţă, se va urma întocmai. In 'casul 

al doilea eredele defunctului nu are drept de câ la împărţirea societăţii 
"după starea în care a fost în momentul morţii asociatului, participând şi 

la t6te drepturile ulteridre, însă numai întru cât sunt o consecință nece- 

sară a operaţiunilor făcute înaintea morţii asociatului pe'care îl succede. 

74. Cum am arătat de mai multe:ori contractul de so- 
cietate este încheiat în consideraţiunea, persânelor cari; lati 
format; dacă una din aceste persâne numai există, societatea 
este disolvată. - Societatea este disolvată nu numai faţă cu | 
moștenitorii asociatului mort, dar faţă cu toţi i asociaţii, pote
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că calităţile, situaţiunea asociatului mort să fi fost o consi- 
deraţiune puternică a, formării societăţii. 

75. Societatea este desființată atât față, cu asociaţii cât 
şi faţa cu cei de al treilea. Se pâte însă întîmpla ca aso:. 
ciaţii uneori în viață să continue cu operaţiunile societății 
şi după mârtea unui din ei. Laurent (XXVI, n. 378—8379) 
vede aci constituirea unei nuoi societăți care nu privesce 
în nimic pe moştenitorii asociatului mort. Autorul citat merge 
chiar mai departe și decide că trebue considerată: ca o nouă . 
societate chiar faţă cu cei ce ai contractat cu asociaţii, în 
necunoscinţă de mârtea unui din aceştia. Opiniunea lui Lau- 
rent presintă bunul acesta că moştenitorii asociatului mort 
nu ai să sufere consecințele unor întreprinderi hasard6se 
și cu drept autorul citat arată contradicțiunea în care cade 
Curtea de Casaţiune din Francia în decisiunea citată. 

76. Nu trebue să confundăm casul în care asociaţii în 
viaţă continuă operaţiunile societății cu casul în care un 
asociat, având dreptul de administraţiune, în necunoscință 
despre mârtea asociatului, continuă cu administraţiunea. 
Aplicarea art. 1557 este şi justă şi juridică. Este. drept ca: 
actele administratorului făcute în bună credință să fie re- 
spectate și este cu totul juridic ca acest administrator să fie 
considerat ca un mandatar al asociaţilor. 

77. Contractul de societate pâte prevede clausa că so- 
cietatea să continue cu moștenitorul asociatului. Legea con- 
sideră valabilă: ac6stă clausă. Se vede că în practică casul | 

“nu se preşintă mai nici odată, pentru că nu se arată dacă 
moștenitorul cu care să continue societatea trebue să existe 
în momentul formării societăţii; saii dacă este. valabilă clausa 
fără să se ia în considerare cine ar fi moștenitorii. Orl cum 
ar fi se admite.că dacă moștenitorii sunt minori ci se gă- 
sese ţinuţi la acâstă societate (Laurent, XXVI, n. 380). Aci 
avem, ca, şi la determinarea eredelui care are să plătâscă 
întregă datoria divisibilă (art. 1061,2), un cas în care se tra- 
t6ză Gre-cum. asupra. unei moșteniră încă nedeschisă. | 

78. Asociaţii pot, însă conveni, la formarea societăţii ca, 
în cas de mârte a unui din ei, societatea să continue cu cej- 
Valţi. Nimic nu se opune ca o asemenea clausă să fie vala- 
bilă. Legea se ocupă să determine partea ce cuvine moşte-:
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nitorilor asociatului mort.. Pentru acâsta să ia în. considera- 
țiune starea societăţii în diua morţii asociatului ; operaţiunile 
viitâre nu privesc pe aceşti moștenitori, afară numai dacă ele 
erai începute la acea epocă. 

5. Prin înterdicțiunea unui asociat. 
79. Considerâţiunea pentru care societatea este disol- 

vată prin mârtea unui asociat face ca societatea să nu mai 
existe în urma interdicţiunei unui asociat. Interdicţiunea, fie 
legală fie judecătorâscă (legea nu deosibesce) ridică inter- 
disului administraţiunea, averii sale, fiind represintat de o altă 
personă, nu pot fi siliți asociaţii cei-alţi .să fio'în comuni- 
care de fie-care di cu acest representant. 

! 6. Prin însolvabilitatea unui din asociaţi. - 
80.- Starea, de insolvabilitate a unui asociat face ca aso- 

ciaţii săi să fie nevoiţi'tot timpul a lucra cu creditorii in- 
solvabilului. Acâstă situațiune este intolerabilă și de aceea . 
legea, declară societatea disolvată.. | 

Starea de faliment este asemănată stării de insolvabi- 
litate,. mai cu s6mă că falitul perde administraţiunea ave- 

„rii sale. 
7. Prin vointu expresă «unui. sati mai multor asociaţi, 

Art. 1527, Desfacerea societăţii prin voinţa unei părți urmăză numaţ 
atunci când durata el este nemărginită; ea se efectusză prin renunțarea 
notificată a tuturor părţilor, întru cât se face cu bună credință şi la timp. 

Art. 1528. Renunţarea nu 'este de bună credinţă când asociatul o 
face” în scop de a-şi însuşi profitul ce asociaţii speră a'l dobândi în comun. 

Este făcută fără timp, când lucrurile nu se mal află în t6tă între- 
gimea lor, şi interesul societăţii cero amânarea desfacerel. : 

81. O societate fără termen pâte obliga, pe asociați 
pentru t6tă viața a sta în societate. O asemenea obliga- 
țiune pote să pue pe un asociat în situaţiunea, grea. Cu 
drept legiuitorul nu tolerâză ca cine-va să se oblige pentru 
totă viața, de aceea se permite ori-cărui asociat să facă a 
înceta, societatea ori-când ar voi. O clausă prin care un 
asociat.ar renunţa la, acest drept nu pâte fi.valabilă (Comp. 
însă Laurent, XVI, n. 347). 

82. Pentru ca, o societate să înceteze prin voința numai 
a unui asociat, se cere mai întâiti ca societatea să fie fără
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termen. Laurent (XXVI, n. 395) observă că adesea o socie- 
tate cu termen pote fi considerată ca nemărginiiă. Aşa d. e. 
dacă pentru o societate s'a fixat un termen de 100 de ani; 
sati dacă obiectul societăţii oste de natură a face ca socie- 
tatea să dureze un asemenea, interval îndelungat; precum 
€răşi dacă s'a pus ca termen încetarea din viaţă a asocia- 
tuluj, nu se pote dice că ea este pe termen mărginit în! 
înțelesul și scopul legiuitorului. . | 

S3. Pentru ca, renunţarea să fie valabilă, se cere în al 
doilea rînd ca ea să fie de bună credință și la timp. Când 
un asociat voesce a renunța la societate în ajunul unui 
câștig ce ar face societatea, în scopul ca acest câștig să-l 
aibă el, renunțarea este de rea credință. Asemenea dacă 

"d. e. asociatul prin renunțare ajunge a retrage un capital. 
însemnat, care în faţa unei întreprinderi începute, ar aduce 
o pagubă mare societăţii sai ar lipsi-o de la un câştig, re- 
nunțarea nu este la timp. 

S1. În fine legea cere ca renunțarea să fie notificată 
celor-l'alți asociaţi. O asemenea notificare nu este trebuin- 
ci6să când toţi asociaţii primesc retragerea. In acest cas 
avem încă o convențiune care nu pâte fi oposabilă terţilor 
de cât în condiţiunile cerute la probe. 

Impărțirea avutului social 

„Art, 1530. La împărţirea averii societăţii între asociaţi, se aplică re- 
gulele relative la împărţirea eredității, la forma acestei împărțiri şi la 
obligaţiunile ce resultă între eredi. 

85. O dată societatea disolvată, se procede la împăr- 
țirea avutului social. Legea spune că la împărţirea avutului 

social se urmâză ca la împărţirea unei succesiuni. Acâsta 
se raportă la forma împărțirii, la dreptul creditorilor de a 
interveni la împărţire, la efectele împărțirii. Laurent nu 

aplică asociatului care ar ascunde ceva pedâpsa de anu 

participa la împărţirea obiectelor ascunse (XĂVI, n. 414).



TITLUL IX 

esp RE MANDAT 

1. Titlul 1S : Despre mandat, este astfel împărţit : 
* Cap. I (art. 1532—1538): Despre natura mandatului ; 
Cap. II (art. 1539—1545): Despre îndatoririle mandatărului ; 
Cap. LII (art. 1516—1551): Despre. obligaţiunile mandantului 

Cap. IV (art. 1552—1559): Despre difer itele moduri după cari 
mandatul încetiză, 

CAP.I 

- Despre natura mandatului 

A. Ce este mandatul ? 

drt. 1532, Mandatul este un contract în puterea cărui o persână se 

obligă fără plată de a face ceva pe s6ma unei alte persâne de la care a 

priimit însărcinarea. 

Art. 1534. Mandatul este fâră plată când nu s'a stipulat contrariul. 

Art. 1538. Femeile şi minorii emancipaţi pot fi aleşi mandatari; 

mandantul însă nu are o acţiune contra mandatarului minor de cât după
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regulele generali relative la obligaţiunile minorilor; ră în contra femeei 

măritate care a primit mandatul fără autorisarea bărbatului, de cât după 

regulele stabilite la titlui despre contractul de căsătorie și drepturile re- 
spective ale socilor. 

„ Redactorul rumân a profitat de critica ce se aduce 
| definiţia dată mandatului de codul Napoleon și a presintat 
o definițiune mai exactă. 

Pentru ca să existe contractul de mandat se cere: 
a) Acordul ambelor voințe a celor ce închee contractul. 
Mandatul este un contract unilateral, de Gre-ce creâză 

obligaţiune numai din.partea mandatarului, aceea de a în- 
deplini sarcina ce şi-a luat. Autorii cari ati propus distinc- 

-țiunea contractelor sinalagmatice imperfecte, pentru că cu 
ocasiunea executării mandatului, mandantul star put6 găsi 
ținut (actio mandati contraria) la Gre-cari obligaţiuni către man- 
datar. S'a observat că aci ca şi la cele-l'alte contracte așe- 
date între așa numite sinalagmatice, imperfecte, obligaţiunea 
mandantului nu nasce, ca la adevăratele contracte sinalag- 
matice din însuși conţractul ci din o împrejurare care pâte 
av6 loc în urmă (V. tratatul nostru, V. II: Despre contracte, 
n. 19) 

3. Mandatul este un contract consensual, adică simpla 
voinţă a părţilor este suficientă pentru a nasce contractul. 
Acorâul de voințe se cere chiar pentru mandatul tacit şi în 
acâsta diferă mai cu sâmă mandatul de quasi- -contractul  nc- 
gotiorum gestio. Negreşit că pentru dovedirea existenței unui 
mandat aplicăm regulele generali ale probelor. 

. Dacă mandatul, adică contractul încheiat între părţi, 
se dt forma numai prin simplul acoră al voiţilor, procura, 
adică actul prin care mandatarul justifică față cu cei ce 
contractâză, că lucreză pentru .mandant, trebue să fie data 
în scris, şi pentru actele, pentru cari ca solemnitate legea 
cere ca să fie în formă: autentică, “acestă procură trebue dată 
în aceeaşi formă. 

5. Capacitatea pentru a face un contract de mandat 
este cea ordinară. Cei incapabili nu se pot obliga prin 
mandat, nici ca mandant, nici ca mandatar. . Mandatul în- 
cheeat cu incapabil este lovit de o nulitate relativă „oreată 
nuinai în fav6rea celui incapabil.
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“6. Intr'un mandat însă trebue .să deosebim. capacitatea 
de a se obliga.prin . contractul-de mandat, de aceea cerută 
pentru 'validitatea actului pentru facerea cărui se dă man- 

datul. Așa, dacă un:minor emancipat se pote obliga către 
mandatar prin. contractul de mandat, faţă cu cei cu care 

Juerâză mandatarul,:mandantul: nu este. ţinut; de cât numai 

dacă actul pentru care el dă mandat intră în actele pe care 
el le-ar put6 face. Așa mandatul dat de minorul emancipat. 

de a face un-act de-administraţiune '1 l6gă la acest act,-pe 
când el nu este ţinut dacă mandatul. era dat d. e..ca să în- 

stetineze un imobil. 
| „ Acâstă deosebire nu se face pentru mandatar. Man- 

datarul, tratând cu. cei de al treilea, în. executarea manda- 
tului 's&i, nu se. obligă pe elci obligă pe mandant. Nu. 

avem dar să :cercetăm capacitatea, mandatarului pentru u 
sci: dacă actul este valabil. Articolul 1538 face, o aplicare a 

celor ce arătăm, pentru că admite ca.o femee măritată şi 
un minor emancipat pot -fi însărcinaţi. cu facerea. unui act 
pe cari ei nu l'ar fi putut face dacă ar fi lucrat pentru dînșii. 

3. 3) Actul cu cure este însărcinat mandalarul trebuie să fic 

un act juridic. In dreptul modern acâstă condițiune este esen- 
țială şi distinctivă a mandatului. Planiol (II, n. 2232) observă 

că aplicarea: mandatului în dreptul modern este cu mult 

mai restrînsă de cât: acea pe care o făceaii Romanii. In ade- 
văr in dreptul roman -:mandatul se putea.da pentru ori-ce 
natură de acte. Citim la finele $:13, Institutele lui Justinian 
(III, Tit. XXID: et deo, si - fuloni polienda  curandare. vestimentu 

dedevis, aut sarcinatori sarcienda,. nulla mercede constituta ne „ue 

pr miss, mandati competit, actio. 

9. c). Să fie fără plată. Gratuitatea. mandatului era o con- 

diţiune esenţială a contractului la - Romani, singura. prin 

care se deosibia de locaţiune. „In suma, - sciendum est man- 

data, pisi gratuihim sit, în alia . formam negolii cadere: nam 

mevcede constitulu întipit locatio ct condiclio esse. Li ut generalite» 

dizerimus, quibus casibus, sine mercede suscepto officio, mandali aut 

deporiti contrahitur negotium, îis caribus,: înter veniente mercede, lu- 

catio et conductio: contrahi. inteligitur“ (|. cit.). 

Cu tâte acestea chiar - Romanii nu'eraii cu totul rigu- 

roşi, asupra acestui punct. EX admiteaii că se putea promite
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ceva mandatarului, însă acea ce-i se promitea nu era. consi- 
derat ca equivalentul serviciului făcut ci ca: manifestarea 
unui sentiment de recunoscinţă, ca o remunerare. „Si remu- 

nerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio“ (Dig. L. 6, Prince. 

C. XVII, Tit. . Este de notat expresiunea honor din acest 
text, relativ'la mandat, comparată cu merces relativă la lo- - 
cațiune. i . : 

-“ In dreptul modern gratuitatea mandatului este condi- 
ţiune numai naturală. a mandatului, pentru că părţile pot 

conveni a se da o plată mandatarului. | 
Sunt casuri în cari plata este subînțelâsă, atunci adică 

când executarea mandatului ţine la. profesiunea mandatarului. 
De altă parte se admite că judecătorul pâte în aceste 'casuri 
considera salariul promis: ca exagerat şi prin urmare '] pote 
micşora. (V. încă Laurent, XXVII, n. 347—356). 

10. Laurent (XXVII, n: 340) consideră mandatul salariat 
ca un :contract sinalagmatic,. de 6re-ce de îndată ce el ia 
nascere se determină obligaţiunea: fie-cărei părți. La obiec- 
țiunea ce i se face că.mandantul pâte revoca ori când man- 
datul, jurisconsultul citat răspunde că şi mandatarul, la 
rîndul lui, pâte renunţa la mandat. Opiniunea, contrarie este 

„cea mai răspândită. P6te că tradițiunea romană să fie princi- 
palul motiv în favârea ei, însă iacă cum se justifică ea... 
„Salariul convenit în mandat nu este equivalentul serviciului 
făcut, după cum sarcina donaţiunii nu este equivalentul lu- 
crului dăruit .şi nu transformă liberalitatea întrun contract 
oneros: mandatarul, chiar salariat, face tot-dea-una un ser- 
viciă, pe care salariul nu-l remunerâză complect, și cele 
două obligaţiuni, acea a mandatarului Și acea a mandantului 
nu pote fi absolut considerate ca fiind una causa celei-lalte 
(Guillouard, Contruts altatoires et mandat). - | aa 

11. Din cele expuse putem defini: mandatul: Un contract 
unilateral, gratuit, prin care una din Părţi, mundantul, dă 0 însăr-. 
cinare celei-lulte părţi, mandatarul, pe care acesta o primesce, de a 
0 represinta în scop de a face unul sai mul multe acte juridice. 
(Comp. Aubry et Rau $ 110 text şi n. 1). : 

12. In generalitateu casurilor mândatul se dă în înte- 
resul mandantului: El pâte fi dat însă și.în interesul man- 
dantului şi în acela al mandatarului, sati al unei a treia
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persâne: „Alandatum contrahituy qitingue modis; sivc suu tantum 
gratia aliquis tibi mandet, sive- sua et tua. sive aliena tantau,  sive 
sua et aliena, sive tua ct aliena. dt, si tua tantum gratia, tibi man 
datum sit, superra cuun est mandatum, et ob id nulla ex eo '0bli- 
salio, nec mandati inter vos actio nascitur (Prine. Just. pest. C. 

„UI, Tit, XXVII). . Se 
Când mandatul este dat şi în interesul mandatarului, 

ia numirea de procurator în rem suam. Cât pentru soluțiunea 
dată în textul citat că nu există mandat. acolo unde nu este 
interesat, de cât mandatarul, ne contestat că ea este conformă 
principiilor nu pâte fi acțiune unde nu este interes. Aci 
avem numai o simplă recomandaţiune, sai o povaţă, care 
nu pote obliga pe cel ce o dă, afară numai dacă nu a fost 
dată cu rea credință, în care cas cel ce a dat-o se găsesce 
ținut printr'un delict (Aubry et Rau, Ş$ 410 text şi n.9). 

13. Mandatul pâte fi dat sub forma unui alt contract, 
d. e. sub forma, unei vîndări; în loc Să-ţi daii mandat să în- 
casezi suma ce am a primi de la debitorul meti declar că-ţi 
vînd creanța. Relaţiunile ce există între debitor şi între 
mine mă opresc pâte a face contra lui acte de urmărire, 
atunci simulez o .vîndare, cari în realitate este un mandat. 
Deosebirea între aceste două operațiuni se presintă mai ales 

„în dreptul ce are mandantul de a, revoca mandatul, chiar 
fiind salariat, și acela al mandatarulni de a renunţa la 
contract. . 

14. Am stabilit (Vol. II, Despre contracte; n. 1311) deosebi- 
rile ce există între mandat și gestiunea de afaceri. 
15. Se observă că mandatul pâte să se confunde cu 

cauțiunea. Dacă serim unui bancher a da o sumă de bani 
lui Primus şi dacă este cert.că Primus primesce banii pen- 
tru mine, contractul. este un mandat, pe când avem 0 cau- 
țiune dacă Primus ia bânii pentru el. Interesul acestei dis- 
tincțiuni se prezintă la beneficiul de discuţiune pe care l'aș 
putea invoca dacă ar fi un mandat. Di 

"16. Contractul însă cu care mandatul salariat se pote mai 
mult confunda, este acela al locaţiunii de servicii. Cu tâte aces- 
tea nu este greu a face discuțiunea. A dice numai că locaţiunea 
este un contract comutativ, pe când mandatul ; salariat nu 

"este de cât un contract unilateral, este a basa distincţiunea
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pe o controversă. Pentru noi distincțiunea residă în acea 
că obiectul locaţiunii serviciilor date de conductor este ceva 
material: servicii de di, o lucrare ori-care, pe când manda- 
tarul face un servicii care constă într'un act juridic. 

17: Și aci se prosintă controversa cunoscută, dacă cel 
ce în exerciţiul profesiunii sale libere aduce un serviciii 
unui client, se pâte: considera ca un locator de servicii sati 

ca un mandatar. 

„Mai întâi observăm, împreună cu Aubry et Rau ($ 

371: bis), că promisiunile relative la acte de natura artistică, 
literară sai sciinţifică nu sunt obligatorie pentru cel cele a 
făcut. Dacă asemenea promisiune este făcută cu plată, cel 

ce a făcut-o şi nu o execută nu pâte nici deține nică reclama 
acâstă plată, pentru că ea nu are nici o causă. 

Dacă promisiunea s'a executat credem că contractul 
trebue să fie' considerat ca locaţiune :de servicii. 

„_ Avocaţii însă, în sistemul procedurei n6stre care nu 
cunbsce pe avous, trebuese consideraţi ca adevăraţi manda- 

tară (V. asupra acestei controverse Aubry et Rau, l.c.,n. 1. — 

Guillouard, Louage, Il, n. 692 şi urm. împreună cu citat. Con- 

trats al6atoires et Mandat n. 30. — Planiol, II, n. 9232). 

B. Deosibitele feluri de mandate. — Intinderea mandatului 

18. Am vă&dut deja că mandatul pote fi gratuit sai cu 
plată. ” 

Art, 1533. Mandatul pâte fi expres sai tacit... 

Şi primirea mandatului pâte să fie tacită şi să resulte din execu- 
tarea lui din partea mandatarului, 

19. Mandatul este expres atunci cână şi mandantul şi 
mandatarul declară expres că dă și primesce mandatul. O 
„asemenea. voință pâte să fie exprimată. în diferite moduri 
"sai prin un contract înscris, sâii prin corespondență, sau 
verbal. Cum am dis mandatul este un contract care se for- 
meză solo consensu, rămâne negreşit dificultatea probei unui 
asemenea mandat. 

Dar un mandat pâte să fic şi tacit, fie din partea man- . 
datului fie âin partea mandatarului “In Francia, față cu
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art. 1985 se discută dacă un mandat pâte fi dat tacit, redac- 
țiunea art. 1533 numai lasă la noi nici o îndoială. Cea ce 
se cere este ca voinţa de a da saii a.-primi un mandat să 
fie neîndoi6să. | 

Se cit6ză ca exemple de mandat tacit: mandatul. dat 
de bărbat femeii sale pentru cheltuelile casei ; mandatul dat 
servitorului, în special unui bucătar dea târgui cele -tre- . 
buinci6se pentru bucătărie. Se observă că pentru servitori, 
stăpânul nu se pâte presupune că a dat mandat ca să cum- 
pere pe datorie şi negustorul care face credit fără să aibă 
înțelegere cu stăpânul, este considerat că a creditat pe ser- 
vitor (Planiol, II, n. 2241). 

Art. 1535. Mandatul este special pentru o afacere saă pentru 6re- 
cari anume afaceri, ori este general pentru tote afacerile mandantului. 

Art. 1536. Mandatul conceput în termeni generali: coprinde numai 
acte de administraţiune. A ” Se 

Când este vorba de înstrăinare,: ipotecare, sati de facerea unor acte 
ce trec peste administraţiunea, ordinară, mandatul trebue. să fie special. 

Art, 1537. Mandatarul nu pote faco nimic afară din limitele manda- 
tului săi: facultatea de a face o transacțiune, cuprinde pe acea do a face 
un compromis. o 

20. Mandatul mai pâte fi încă general sait special. EL este 
general când autorisă pe mandatar a face ori-ce act în nu- 
mele mandantului; este special când este dat pentru anume 
unul saii mai multe acte speciale.. . - îi 

| Interesul acestei distincțiuni nu este numai simplu gra- . 
matical dar pentru a determina. întinderea mandatului: Un 
mandat general nu cuprinde de cât numai acte de adminis- 
trațiune; pentru actele de 'disposiţiune 'se cere un mandat 
special. e | a! | | 

21. Interpretarea unui mandat în scop de a determina 
întinderea 'lui este unul din punctele cele mai importante 
în practică, și adică dificultăţile ce se întîmpină sunt des- 
tul de seriâse. - Si E 

* Principiul după care interpretarea unui contract de 
mandat trebue -să se facă, este formulat ast-fel de legiuitor: 
mandatuvul nu pole face nimic afură de limitele mandatului sc, cu 
alte cuvinte interpretarea termenelor mandatului este .re- 
strictivă.
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* Din nenorocire art. 1537 în continuarea lui ne dă ca 

să dicem aşa, o desminţire, pentru că se spune că facultatea 

de atransige cuprinde şi pe acea de a face un compromis. 

Este necontestat că facerea unui compromis este un act 

mult mai grav de cât acela de a face o transacţiune. În o. 

transacţiune se cundsce de la început cea ce se-dă și cea 

ce se obține, pe când în compromis determinareu acâsta se 

face în urmă de judecătorii arbitri. 'Trebue neapărat să 

observăm că textul francez (art. 1989), dă soluțiunea con- - 

trarie; pentru că se spune ca facultatea de a transige ni CU- 

prinde pe acea de a face un compromis. se pâte ca, redac- 

torul rumân să fi avut intenţiunea să urmeze pe cel frances . 

şi prin o greşâlă, pâte de copist, să fi şters rugăciunea, însă 

textul nu ne permite a da, soluţiunea legei francese. 
22. Ca aplicare a regulei ca interpretarea unui mandat. 

este restrictivă avem cea ce am vădut că mandatul general 
cuprinde numai acte de administraţiune și că pentru a se 

face un act de disposiţiune se cere un mandat special. 

Asupra primei proposiţiuni autorii nu sunt de acord 

pentru a fixa ce se înţelege sub acte de administraţiune. Așa 
pe când Laurent (SA VII, n. 419), se ţine strîns de terme- 

nii act de administrațiune, şi refusă 'ast-fel dreptul pentru man- 
datar de a face act de proprietate, doctrina şi jurisprudența 
francesă ţiind a mări puterile mandatarului, îl autorisă a 
face acte cari ar fi cuprinse într'o bună gestiune, cum ar. 

„ fi înstrăinarea mobilelor supuse stricăciunei, cesiunea chiar 
"a unei creanţe şi chiar contractarea unui împrumut în scop 

de a face reparaţiunile mari necesarii, cumpărări de lucruri 
trebuinci6se unei culturi (V. Guillouard, Mandat, n. 79—82). 

Se înţelege de la sine că mandatorul fiind în drept să pri: 
mâscă sumele datorite mandantului, pâte cu darea quitanței 

să c6ră și ştergerea inseripţiunii ipotecei . care garanta 

creanţa. 

23. Sub legea rumână se ridică o dificultate mult mai 
gravă. In legea francesă se distinge pentru acte anume man- | 

datul expres de mandatul special. Jurisprudența şi doctrina 

în Francia, recunosc că un mandat expres pote fi general și 

nu este trebuință să se arate în mod particular şi deter- 
minat operațiunea ce are să se facă. Așa un mandat care
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dă mandatarului puterea de a ipoteca, de a-vinde imobilele 
mandantului,: autorisă ori-ce ipotecare. Și ori-ce vîndare ar 
găsi de cuvinţă să facă mandatarul. Nu.-tot ast-fel'se decide 
şi pentru mandatul “special. „Când legea cere pentru facerea 
unii act un mandat special, acest mandat. trebue să arate 
anume afacerea, în vederea cărei se dă 'mandatul. Ar fi 
insuficient dacă chiar determinându-se natura actului ce are 
a se face, sar lăsa mandatarului libertatea de a face us de 
puterea sa, de câte ori ocasiuneag sar presinta“ (Aubry et 
Rau, $ 112 text. V. şi cit. din nota 5). Acum dacă comparăm 
art. 1536 al. 2 rumânesc cu art. 1988 al. 2 frances, vedem 
că s'a înlocuit.la noi cuvîntul: expres cu acel. de special si 
atunci se pâte ridica cestiunea gravă, dacă: pentru instrăi- 
năre de imobile, pentru ipotecare, un mandat care dă în 
mod expres mandatarului puterea: de a tace un asemenea ! 
act fără să-l arate special, este suficient și prin urmare dacă 
un act de. instrăinare imobiliară. saii ipotecară, făcută în .vir- 
tutea unui mandat expres, dar nu și special este valabil. Nu 
avem cunoscință că până- adi jurisprudenţa n6stră să fi 
avut a se pronunța. Sunt hotărîri ceară decid că pentru de- 
ferire de jurămînt, pentru o. mărturisire, pentru facere de. 
apel, oposiţiune, recurs, se cere procură. specială, însă nu 
scim să se fi judecat că o procură care dă expres ase- 
menea putere în ork-ce proces, se pâte considera și spe- 
cială. Se pâte ca. redactorul rumân să fi făcut modificare ea 
fără intenţiune, dar se pâte iarăși ca el să se fi gândit că 
actele acelea sunt prea grave, şi de acea să fi cerut nu nu- 
mai o procură expresă, generală, dar chiar o procură spe- 
cială. 

24. J urisprudenţa are o tendință vădită de a interpreta 
un mandat, mai ales 'judiciar, în. termeni restrictivi. Așa, 

după cum am vădut se cere mandat expres, nu numai pen- 
tru a.deferi un jurămînt sau a face o mărturisire, dar Și 
pentru a face oposiţiune, apel, revisuire, recurs îu casaţiune, | 

contestare, precum și pentru a primi copii după hotărâri, 
citaţiuni, lua cunoscinţa de termen (V. diferite specii, Chris- 

tescu, adnotaţiunile de la art. 1533)... | 

„95. In fine se mai disting : mandatul extra judiciar şi cel 

judiciar, mandatul convențional şi cel legal. Când actul cu care
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este însărcinat mandatarul cere :să .se execute în afară de 

judecată; mandatul: este extra judiciar, pe când pentru actele 
ve aii să se :petrâcă: înaintea. unei instanțe .judecătoresci, 

„ mandatul este judiciar: “Acâstă. distinoțiune- nu presintă ! nică 
un' folos practic. : 

Mandatul: pâte; f resultatul 1 unei  convenţiuni și de acea 
Pam numit un: contract, ' mandatul însă . .pâte “să ia nascere 
din o disposițiune a legii, aşa d. e., puterea, de administrare 
a tatălui a averii copilului. minor; pe cât sunt în viaţă. amân- 
doi părinţii, puterea de administrare a tutorului asupra averii 
minorului: și interdisului, puterea de. administrare a bărba- 

„tului asupra, averii 'dotali, în tot: timpul căsătoriei, puterea 
- de administrare:a fie-cărui asociat, când ea nu sa conferit 
„Special unui'dintre ei, ete. : i 

Să.notăm că în general. mandatul legal nu conferă 
mandatarului de cât puterea. de a face acte: de administra- 
țiune. ' - a 

| „ CAP. II 

îi “Despre îndatoririle mandatarului 

Î. “Faţă cu -mandantul. 

A Obligaţiunea de:a executa” mandatul 

Arta „1339, Mandatarul este îndatorit. a executa. mandatul atât timp 
cât este însărcinat şi, este răspundător de daune . interese ce ar. putea do- 
riva din causa neîndeplinirii lui. : 

Este asemenea îndatorit a termina afacerea începută la mârtea man- 
dantului, dacă: din întârdiere ar putea urma pericol. IE 

Art. 1540. Mandatarul este r&spundător nu. numai, de, dol, dat încă 
şi de culpa comisă în executarea mandatului.. | . 

Pentru: culpă, când mandatul este fără „plată, “răspunderea. s se o aplică 
cu mal puţină rigarositate de, cât în cas contrarii. 

ai vi : Ă [i 

26. Prima şi cea mai naturală obligaţiune a 'mandata- 
rului este: acea de a executa mandatul ce a primit. Spre 
acest sfirşit mandatarul este dator să 'se - mărginiâscă strict 
în puterile ce a primit prin: “mandat. Dacă mandatarul de- 
pășesce aceste puteri, e]. se expune a: fi ținut personal că-
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tre cel cu care tratâză şi pote să fi condamnat la daune în- 
terese către mandant. Tot ast-fel mandatarul este respunqă- 
tor către “mandant ds: neexecutarea complectă a mandatu- 
lui săi. 

27, Articolul 1540 faca pe mandator respundător de dol 

şi de culpă. Acest articol trebue considerat ca aplicare a 
regulei generale fixate de art. 1080, acea că mandatarul 
trebue să puie în executarea mandatului săii îngrijirea unui 

bun proprietar, însă „judecătorul va avea a “stabili ' acâstă 
îngrijire cu mai multă sai mai puţină rigâre, după; cum 
mandatul este cu plată saii fără plată. 

B. Obiigaţiunea de a da socotelă de cea ce s'a executat 
şi de urmările executorii mandatului . 

„Art, 1541, Mandatarul este dator, ori când i se va cere a da sema 

mandantului de lucrările sale, şi de a-i remite tot acea ce ar fi primit în 

puterea mandatului, chiar când acea ce ar fi primit nu sar A cuvenit man- 

dantului. ! ” 

Art. 1544, Mandatarul este dator a plăti dobândi pentru sumele în- 

trebuinţate în folosul săi din diua întrebuințăril lor, iar dobândile sume: 
lor rămase din' diua când i s'a cerut aceste: sume. 

28. Mandantul: este în 'drept:să ce6ră a cun6sce ori când 

în ce stare se găsesce afacerea pentru care a dat mandat 

şi de acea, mandatarul este .dator, la ori-ce cerere. a man- 
dantului, să d&/explicaţiunile necesarii Și socotâlă de ope- 
raţiunile ce aii urmat. 

Mandatarul nu. pâte reţine. nimic pentru el din opera 

iunile ce au avut loe cu ocasiuneă executării mandatului 

şi de acea el este dator a restitui mahdantului, ori când 

acesta va cere, tot ce a primit din executarea mandatului. 

Mandatarul” nu pote. reține nimic -pentru - el, nică chiar 

dacă ar pretinde că cea co s'a primit Gin executarea, man- 

datului nu sar cuveni mandantului. | 

29.: Pentru a stabili şi mai mult voința, sa, ca manda- 

tarul. să: nu profite cu nimic din executarea mandatului, le- 

gea, îl îndatoresce de a plăti dobândă la ori-ce sumă obținută 

din executarea mandatului pe care ar întrebuința-o pentru 

sine, din diua chiar a întrebuinţării. Aci avem o excepţiune 

la regula că dobândile unui capital dator nu curg de cât 

din diua chemării în judecată a. debitorului. 
68155 „97
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Cât pentru sumele primite de mandatar, pe cari însă 

nu le-a întrebuințat pentru el, dobânda se datoresce numai 

de când i s'a făcut cererea de mandant. Articolul 1996 codul 

Napoleon, corespondent 1544 codul nostru, cere o .punere 

în întârdiere a mandatarului, redaeţiunea rumână „dice că 

dobânda se datoresce de când s'a.cerut suma, întrebare e, 

voit-a legiuitorul rumân ca pentru aceste sume să fie o che- 

mare în judecată, sai sa mulțumit cu o simplă cerere, 

chiar dacă acâstă cerere nu ar fi făcută în forma unei so- 

majţiuni prin pârtărel? Am fi dispuși să priimim părerea 

din urmă. 
30. Indatorirea la dobânqi nu împedică ca mandatarul 

să fie: ţinut şi la alte daune interese, când suma întrebuin- 
ţată în folosul săii trebuea să serve lao operaţiune cuprinsă 
în mandat şi când din neefectuarea acestei operaţiuni, din 

causă că lipsea suma, S'a adus mandatarului vre-o pagubă 

sai s'a perdut vre un câştig (Aubry et Rau, $ 413 text 

şi. n. 7). . 

Mai mult, refusul mandatarului de. a da socotâla şi de 

a restitui sumele -primite de el, pâte constitui elementele 

unui delict de abus de încredere (e. penal, art. 3823). 

Art. 1542. Mandatarul este răspundător pentru acela care Ta sub- 

stituit în gestiunea sa : , - 

1. Când nu i s'a conces o atare facultate de a'și substitui pe cine-va ; ş 

2. Când i s'a conces o atare facultate fără arătarea persnei, şi cea 

al6să de dînsul era cunoscută de incapabilă şi nesolvabilă. | 

* Tn tâte casurile mandantul pote să intenteze direct acţiunea contra 

persânei ce mandatarul “şi-a substituit, . 

: 81. Mandatarul pote să execute mandatul său elî însuşi 
saii prin altul pe care şi: la substituit. Să observăm că: Je- 
gea presupune ca bine stabilit că mandatarul pâte să facă 
a fi substituit de un altul. Se pot presenta casuri în cari 
mandatarul nu se pâte substitui (Guillouard, Jlandat, n. 119, 120 
contra Planiol, I], în. 9216). Aşa, mai întâi mandantul pâte 

prevede în contractul de mandat ca mandatarul să fie 
dator a executa numai el mandatul, fără să se pâta: substi- 
tui ; o asemenea. clausă nu numai că nu este oprită, dar: 
ades6 pote fi o măsură de precauţiune, De altă parte prec-
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tica, la noi este unanimă a nu admite ca avocatul care se 
presintă pentru o parte să se pâtă substitui, ba nici chiar 
să-şi alăture pe cine-va. Se consideră mandatul de a se 
presinta. înaintea : justiţiei ca făcut dntaituu personae „(contra 
Curtea din Iaşi, Christescu, art. 1542, adn. ]). 

32. Când substituirea a avut 106 se presintă cestiunea 
ce relațiuni există între substituit şi mandatar sai mandant, 
precum şi aceea dacă mandatarul răspunde de substituitul săi. 

In cât se atinge de relaţiunile dintre substituit și 
mandatar, Aubry et Rau decid că ele sunt aceleași ca de la 
un mandatar către. mandant. Soluţiunea acesta ni se pare 
prea absolută și preferim a urma cele spuse de Guillouară 
(Mandat, n. 199). „Privind ast-fel cestiunea nu avem privirea - 
adevărată şi se p6te întîmpla, după împrejurări ca manda- 
tarul, lucrând în numele mandantului în substituţiunea ce 
a facut să fi înţeles că se descareă de resultatele opera- . 
ţiunei şi că, din parte-i, terțiul substituit să nu îi voit aav6 

alt obligat de cât pe mandant. Tribunalele vor trebui să 
examine, în fapt, care a fost voința mandatarului și a ter- 
țului substituit, şi să ridice responsabilitatea' mandatarului, 
dacă acâsta'a fost intenţiunea comună a părților. (În acest | 
sens, Laurent; XXVII, n. 494). 
33. Art, 1542 dă mandantului . acţiune directă” contra 

substituitului pentru obligaţiunile resultând din mandat. Este 
un acord unanim ca şi substituitul“ să aibă acțiune directă 
contra mandantului. 

Cu tâte acestea se admite că i acțiunea directă, a man- 
dantului contra substituitului nu pote . prejudiția pa acesta 

când el nu ar fi avut cunoscinţi de existența mandatului și 
a credut că luer6ză, pentru mandatar. 

Aubry et Rau fac urmiătorea . aplicare practică a dis- 

tincţiunii vorbită. Substituitul nu pâte invoca, față cu man- 

dantul, compensaţiunea între ce datoresce din executarea 

mandatului cu ceea ce el are a primi de la mandatarul ce 

Va substituit, pe când mandantul are acţiune directă contra 

substituitului, compensaţiune ce ar putea face în cas când 

el s'a credut că luer6ză numai: pentru mandatar G 413 text 

şi n. 15 şi 16). RE 

314. Mandatarul nu , răspunde de substituit de cât: numai
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dacă contractul do ! mandat nu ar fi prevădut că mandata- 
rul să.pâte substitui pe altul.. 

“Chiar dacă substituirea ar fi prevădută, mandatarul încă 
- răspunde de substituit când fără să se arate persâna ale- 
gerea s'a făcut pentru unul cunoscut ca incapabil și ca in- 
solvabil... 

“ri. 1543. Când prin un act s'ai constituit mat mulţi mandatari saă 
procuratori, nu există solidaritate între dînşii afară numai când anume 

s'a , stipulat. - 

35, Soim că solidaritatea între codebitori nu se pre- 

sumă și trebue să resulte sai din o disposiţiune a legii sait 
din o clausă expresă a unei convenţiuni. Articolul 1453 face 

aplicarea, acestei reguli: solidaritatea între comandatari, chiar 
numiți prin același act nu există de cât dacă ar fi expres 
prevădută. 

Redactorul codului Napoleon a credut să spue lucrul 
" acesta, pentru că el se depăria și de la dreptul roman şi 

de la dreptul. vechii frances. A fost încă necesar textul 

pentru că se dă soluţiunea contrarie în art. 918, al. 2, pen-. 

tru mai mulți executori testamentari, în art. 1551 "pentru: 

“mai mulți comandanți, în art. 1571 pentru mai mulţi. como- 
datari. Justificarea, deosibirei între comandatari, de :o parte 
și comandanți și comodatari, de altă parte, se explică prin 
aceea -că mandatul - este un contract fâcut în folosul man- | 

dantului 6ră comodatul în folosul comodatarului. Mai grei 
se justifică deosebirea, între comandatari şi între coexecu- 
torii - testamentari. S'a,. qis că pe mandatari %-a ales însuşi 

mandantul pe când moștenitorul sau: legatarul nu a putut 
. face alegerea (Guillouard, fundat, n. 112). Explicaţiunea nu 
“satisface pe deplin şi putem dice că redactorul a introdus 
la mandat o inovaţiune pe care a uitat s'o pue în concor- 
danţă cu veri-ce notărîre pentru executorii testamentar. 

„2. Faţă cu cei cari ai tratat cu mandatarul. 

Art. 1545. Mandatarul care a dat părţii cu care a contractat în ase- 
menea calitate o îndestulă notiță de puterile primite, nu e ţinut a garanta 
acea co s'a făcut afară din marginele : mandatului, afară numai când s'a 
obligat po sine însuși în numele stă.
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36. Mandatarul, când tratză cu cei da al treilea, nu se 
obligă pe sine ci. obligă pe mandantul fără deosibire dacă „Mandatul este convenţional sai legal. Acâsta soluțiune ca 
să fie admisă trebue să presupunem că mandatarul a de- 
clarat că lucrâză în acâstă. calitate şi că el nu-a depăşit puterile ce-i aii fost încredințate. 

Ce se întîmplă însă dacă mandatarul lucrâză peste 
limitele mandatului săi?.Legea, face o distinețiune: manda- 
tarul presintă celui cu care tratâză o îndestulă notiță de pu-! 
terile ce-i aii fost încredințate, în acest cas cel de al treilea, 
se consideră că a luat asupră-i riscul validității sau al con- 
Îrmării actului încheat peste limitele mnandatului, Dacă însă 
mandatarul nu a presintat celui cu care tratâză o asemenea 
notiță, el este garant de cea ce a tratat. Cel de al treilea 
se consideră că a dat credința mandatarului asupra  întin- 
derii puterilor ce-i ai: fost date. - | 

„_ Mandatarul este răspundător şi atunci când s'a obligat, 
el însuși în numele să. | 

37. Este de observat termenii nu e ținut a garanta, de 
cari se servă textul. A garanta ce? Obligaţiunea contractată, 
sai numai ratificarea mandantului ? Dacă mandantul ratifică 
cea ce a lucrat mandatarul, acesta rămâne descărcat față cu 
cel ce a tratat și atunci el nu garantâză că mandantul va 
executa obligațiunea contractaţă, ci numai ratificarea lui.. 

Dacă mandatarul s'a obligat el însuși atunci el e ținut 
a garanta nu numai ratificarea dar şi executarea obligațiunii 
contractată. Și acest al doilea cas presupune neapărat că 

„mandatarul în acâstă calitate a lucrat; pentru că dacă man- 
datarul a făcut un act în numele s&ii propriii, el este consi- 
derat că a contractat personal și prin urmare personal este . 
ținut la executarea obligaţiunilor ce şi ai luat. 

„CAP. III 

Despre obligaţiunile mandantului 

„1. Faţă cu mandatarul. 

Art. 1547. Mandantul trebuo să dosdauneze pe mandatar de antici-
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paţiunile şi spesele făcute pentru îndeplinirea mandatului și să-i plătâscă 

onorariul dacă i sa promis. , | 

Art. 1548. Când nu se pâte imputa maândatarului nică o culpă, mMan- 

dantul nu pâte să se scutâscă de asemenea desdaunare şi plată, chiar 

când afacerea nu a reuşit, nici să reducă suma cheltuelelor: sai a. antici- 

paţiunilor pe cuvînt că ar f putut fi mal mică. : : 

Art. 1549. Mandantul trebue asemenea să desdauneze pe mandatar 

"de perderile suferite cu ocaziunea îndeplinirii însăreinărilor sale, dacă nu 

i se pote imputa nici o culpă. 

Art. 1556. Mandantul trebue să plătâscă mandatarului dobânda su- 

melor anticipate socotite din diua plăţilor. probate. 

38. Mandantul este ţinut către mandatar la două obli- 
gaţiuni: acea de a despăgubi pe mandatar de cea ce l'a 

costat executarea, mandatului şi acea de a-i plăti salariul, 
în cas când el a, fost promis. 

| Nu avem să revenim asupra cestiunii dacă mandatul 
este un contract sinalagmatic imperfect, precum nici să mai 

observăm că obligațiunea mandantului nu nasce din con- 
tract ci în urmă, din executarea mandatului şi pentru acea 
Romanii dădeaii o actio mandati contrarie. Să reamintim că, 

- chiar dacă un salarii este promis mandatarului, mandatul 
tot un contract grăţuit rămâne, de și obligaţiunea de a plăti 
salariul nasce direct .din contract. a 

39. Obligaţiunea de desdaunare consistă în a se plăti 
mandatarului t6te cheltuielile și tâte avansurile făcute de 
el în executarea mandatului, precum şi a-l. despăgubi de 
perderile ce a suferit mandatarul în executarea man- 
datului. 

Pentru sumele întrebuințate de mandatar se dato- 
resce dobândi din diua în care se dovedesce. întrebuin- 

| jarea lor: 
0. Mandantul nu se pote sustrage de la îndeplinirea 

obligatiuni sale către mandatar, sub. cuvînt că afacerea, 
pentru care s'a dat mandatul și pentru executarea cărui 

„Imandatarul trebue despăgubit, nu a reușit. De asemenea 
mandantul nu' pâte pretinde a reduce cheltuielile făcute, 
sub cuvînt că ele puteai fi mai mică. 

Nu tot ast-fel este dacă se dovedesce că mandatarul a, 
fost în culpă. -
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Art. 1551, Când mai multe persne, pentru o. afacere comună, ai nu- mit un mandatar, fe-care din ele este răspundător solidar pentru tâte efectele mandatului. 

41. Laurent (XVIII, n. 33) critică menţinerea, solida- 
rității între comandanţi, în obligaţiunea în care se admite 
mandatul salariat. Am avut ocasiunea, să spunem că salariul : 
dat mandatarului nu se consideră că equivalent al servi- 
ciului acestuia, și că contractul este tot gratuit... 

42. Pentru ca acâstă solidaritate să existe mai întâit 
legea cere ca afacerea pentru care s'a dat mandat să fie 
comună mandanţilor. Acâstă condiţiune se pricepe de la 
sine. Acel care nu se interesâză de.o afacere nu pâte fi 

ţinut. N e Pe 
43. Laurent (XVIII, n. 34), pentru ca să existe soli- 

daritatea, cere însă ca mandatul să fie dat.-de către coman- 
danţi printr'un singur act. El argumeni6ză ast-fel: solidari- 
tatea de care este aci vorbă. reese din contractul de man- 
dat, ea nu se mai pricepe când ar fi mai multe con- 
tracte.. | Me 

44. Fără nică o disouţiune solidaritatea nu pâte să se 
presinte în mandatul legal şi, după cum am vădut (Vol. II, 
Despre contracte, n. 134), ea nu pâte avea. loc în gestiunea 
de afaceri. Solidaritatea este o excepțiune şi de acea nu o 
putem admite de cât în casurile anume prevădute de lege. 

2. Faţă cu cei de ul treilea. 

" Art. 1546. Mandantul este îndatorat a îndeplini obligaţiunile con-. 

tractate de către mandatar în limitele puțerilor date. * , 

Nu este îndatorat pentru tot acea ce mandatarul ar fi făcut afară 

din limitele puterilor sale, afară numai când a ratificat expres sau tacit. 

45. Când mandatarul execută actul cu care a fost în- 

sărcinat,. obligaţiunea contractată de el privesce pe mandant, : 

pentru că în realitate mandantul este care face actul. Man- 
- dantul dar este. ţinut de obligaţiunile. contractate cu un aj 
treilea de către mandatar, în executarea mandatului primit, 

Mandantul este ţinut chiar pentru greșelele comise de man- 
datar în executarea mandatului, fie că aceste greșeli con-
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stituese un act ilicit, mandatarul fiind prepusul mandantului, 

fie greșâlă comisă în executarea „obligaţiunilor ce a con- 

tractat mandatarul în numele. mandantulii și cari trebuiaii 
să. fie executate chiar de mandatar. 

46. In practică se prezintă - dificultate asupra forţei pro- 
bante ce trebue să se dea unui înscris făcut de mandatar. 
Așa se nasce cestiunea dacă un înscris sub semnătură pri- 
vată, făcut de mandatar este oposabil, în cât privesce data 
lui, mandantului. In Francia jurisprudența și doctrina (V. 
Laurent, XVIII, n. 52—53) sunt de acord a decide că man- 
dantul nu pote fi considerat ca un terțiă, că prin urmare, 
el nu pte contesta data actului sub semnătură privată pe 
trecut 'de mandatar,. precum nu ar putea contesta nică un 
act secret făcut între mandatar și un terţiă. 

Ac6stă soluțiunse ne conduce la acea că o mărturisire fă- 
cută de mandatar relativ la executarea mandatului este 0po- 
sabilă mândantului, Cu tâte acestea noi credem că man- 
dantul este primit a face probă unei fraude ce s'ar petrece 
între mandatar şi terţiii relativă la facerea actului sai la o 
recunbscere 6re-care a mandatarului. 

47. Mandantul este ţinut la obligaţiunile contractate 
de mandatar în executarea mandatului numai întru cât man- 
datarul a lucrat în numele mandantului. -Dacă mandatarul . 
lucreză în numele săi proprii, nu se creâză nici un raport 
juridic între mandant şi cel cu care a contractat mandatarul 
în numele lui. - 

Laurent (SXVIII, n. 63) refuză terţilor chiar acţiunea 
de în vrem verso contra mandantului. Distineţiunea „ce . acest, 
autor voesce a face între ceasul ce ne ocupă Şi negotiorun 
gestio nu este nici equitabilă nici fundată pe vre-o conside- 
“rațiune juridică. 

48. Aceeaşi situațiune, credem NO, că o are terţul și 
atunci când există cum se dice un nume împrumutat (prâte 
nom). Mandantul face cu mandatarul un act, d. e. o vîndare, 
iar în -realitate ascunde un mandat. Nici un raport, juridie 
“nu ia nascere între mandat şi cel. care a tratat cu manda- 
„tarul, chiar dacă acesta a cunoscut: existența mandatului 
(Laurent, AXVIII, n. 77). i 

49, Laurent CS SVIII, n. 78) are grija să arate că îm-
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prumutarea de nume ni trebue confundată cu mandatul . 
fictiv și aprobă soluţiunea dată de Curtea de Orleans că man- 
datarul fictiv nu este la nimic. ţinut Şi că mandantul nu 
pote să susțină că mandatarul fictiv este un mandatar real 
care să fie considerat că a lucrat el prin intermediarul. man- 
datarului fictiv. aa a a | 

50. Mandantul nu este ţinut la obligaţiunile contrăctate . 
de mandatar, dacă aceşta a depășit puterile ce avea. Cu 
t6te acestea mandantul pâte ratifica. ceea ce s'a făcut de 
mandatar. Ratificarea pâte fi expresă sau tacită, ori cum'ar 
fi ea are puterea de a se considera actul ratificat ca bine 
făcut şi produce. efect din diua chiar a facere actului. | 

CAP.IV 

Despre diferitele moduri după cari mandatul, încâtâză 

„Art. 1552, Mandatul se stinge : 
i. Prin revocaţiunea mandatarului; 
2. Prin renunţarea mandatarului la mandat; 

3. Prin mârtea, interdieţiunea, nesolvabilitatea şi falimentul ori a 

mandantului ori a mandatarului. : 

„1. Revocuţiunea mundatarului. 

: e a. 

drt. 1553. Mandantul pâte, când voesce, revoca mandatul, și con- 
stringe Ja cas pe mandatar de a'i remite înscrisul de împuternicire. 

Art. 1555. Numirea unui notă mandatar pentru aceeași afacere, cu- 

prinde în sine revocaţiunea mandătului dat celui întâiă din diua în care 

i s'a notificat. 

Și Mandatul find constituit în interesul mandantului 

şi dat în consideraţiunea personei „mandatarului, cel din. 
tâii pâte ori când să-l revoce.. IO 

Revocarea pâte av6 loc şi chiâr 'când mandatul ar fi 
salariat. In: acest cas mandatarul nu aro drept ce cât a oa L a | sla 'ce şi-a dat. să fie plătit în proporţiune cu ostene at Li dreptul ia recunâsce în unele împrejurări mandatarului. drep datului pretinde, pe lângă ceea ce-la: costat executarea mandatulu
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şi alte reparaţii, când revocarea a puiut săi aducă vre-un 

prejudiciăi. E 

“Scim că de şi un: asociat, care are dreptul de adminis- 

traţiune al averii sociali, este: considerat ca mandatar al 

coasociaţilor sti, nu pâte însă fi revocat, dacă administra- - 

țiunea, -a fost încredinţată prin actul constitutiv al societăţii 
(art, 1514, al. 2). 

De asemen6 regula că convenţiunile matrimonial nu 

pot fi schimbate în. timpul căsătoriei ne conduce la conse- 

cința că, dacă, în: afară de. drepturile bărbatului asupra 
averii dotală, s'a. încredinţat acestuia un mandat de femee 
prin contractul de căsătorie, acest mandat nu pote fi revocat, 

în timpul căsătoriei, pe cât nu se obţine. de femee separa- 

țiunea de patrimonii. 
52. Revocarea mandatului pote fi nu numai expresă 

dar şi tacită. Sunt ceasuri în cari.nu rămâne îndoâlă că un 
mandat a fost revocat. Revocarea va av6 loc neapărat când 
mandantul însărcinâză pentru aceiaşi afacere un alt man- 

datar. Faptul că noul mandatar nu primesce mandatul, sati 

că el nu-l: pâte îndeplini, nu împedică revocarea. .. 

Cu tot felul de a se exprima al. finelui art. 1555, nu 

este trebuință de notificare mandatarului pentru a. fi consi- 
derat mandatul revocat, Acestă notificare are numai de scop 

a pune pe mandatar în cunoscinţă ci mandatul s'a revocat 

prin numirea noului mandatar. 

53. Dacă mandantul încredințase la constituirea man- 
datului o procuraţiune mandatarului, acesta pote fi constrîns 

-a restitui înserisul care conţine acâstă procuraţiune. 
9. Renunţarea mandatarului la mandat. 

Art. 1556. Mandatarul pâte renunţa la mandat, notificând mandantului 
renunţarea sa. . 

d4. Mandatarul păstreză -ori-când facultatea de a re- 
nunța la mandat. Acâstă facultate o. păstrâză chiar dacă 
mandatul. este salariat, afără numai dacă acceptarea manda- 
tului ar fi o condiţiune a unui i contract sinalagmatie (Aubry 
et Rau, $ 416, 2). 

Mandatarul care renunță la mandatul săi va fi dator
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a restitui ceea, ce a primit 'ca plată, acestă plată fiind fără 
causă. De altă .part sunt ceasuri în “cari. renunţarea pâte fî 
considerată ca intempestivă Şi de natură a prejudicia pe 
mandant; în aceste casuri mandatarul va fi ținut la daune- 
interese.: Un avocat, d..e. a priimit mandatul de a apela o 
sentință, numai cu câte-va dile înaintea expirării termenului 
de apel, notifică mandantului că renunţă la: mandat; dacă 
mandantul perde termenul numai pentru că nu-a avut timpul 
a face apel, el va fi în drept a cere despăgubiri de la man- 
datar. - să 

3. Jlortea mandantului sait a mandatarului.: Sa 

Art. 1539. In cas de mârte a mandatarului, erefii! Iul trebue să în- 
sciinţeze pe mandante şi până atunci să îngrij6scă de ceea ce împrejurările 
reclamă pentru interesele acestuia. - . - 

55. Am arătat de atâtea ori că. mandatul-este un con- 
tract în care : consideraţiunea persânei, fie a mandantului, 
fie a mandatarului a determinat încredințarea, şi priimirea luj. 
Ca, consecință a acelor ce arătăm se admite: că mandatul nu 
înceteza, prin mârtea mandantului,; dacă el a fost dat atât 
în interesul mandantului cât şi al mandatarului sai al unui 
terțiii. (Aubry et Rau, $ 416, tex. şi n. 13). 

56. Mandatul pâte să continue chiar după mârtea man- 
dantului, când acâsta a fost voinţa sa, fie expres dată, fie 
că ea resultă din împrejurări.: Mai mult, sunt casuri în cari 
mandatul pâte să nu îneâpă de cât după mârtea mandantului. 
Acestă din. urmă, opiniune -a fost contestată: de. Laurent 
(SXVIII, n. 88). La argumentul. că. acel: ce a încetat din 
viaţă a transmis prin chiar mârtea “sa, patrimoniul săi, îm- 
preună cu dreptul de a dispune.de el, Guillouard răspunde 
just (Jlandat, n. 232) că contractul este încheiat fiind în viață | 
mandantul şi nu este aci cestiune. de cât de executarea, 
contractului; apoi se arată contradicţiune între a continua 
mandatul și între a începe executarea lui. Să 

57. Mandatarul este dator să continue, ba chiar să în- 
c6pă executarea.'mandatului (Guillouară, op. cit., n. 239), 
când împrejurările reclamă ca, neapărat mandatul să.nu în- 
ceteze cu totul (art..1534, al. 2). ”
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58. Moștenitorii mandatarului sunt datori să încuno- 

sciinţeze pe manâant de: mârtea: lui şi chiar să continue ei 
înşii cu executarea mandatului, dacă necesitatea reclamă 
acâsta,. | 

59. Dacă sunt mai mulți mandanți sai mai mulți man- 

datari şi dacă unul din ei more, mandatul încetâză sau GON- . 
tinuă, după cum actul ce este a se executa este indivisibil 

sai divisibil (Guillouară, op. cit., n. 231 şi 240). 
4. Interdicţiunea, nesolvabilitatea şi faliment mandantului sasi 

"a mandatarului. 

60. Interdicţiunea judecătorâscă sai legală, falimentul 
ridică celui ce se găsesce sub el administrarea averii sale. 
Este natural ca mandatul să înceteze când mandantul se 

găsesce în acâstă situaţiune, pentru că. el ne mai putând 
face singur actul, nu-l mai pâte face prin mandatar. Ase- 
men mandatarul incapabil de a'și administra averea sa 

proprie, nu va put6 administra averea altuia. 

Tot ast-fel ar'fi greă să continue mandatul, când ori 
mandantul ori mandatarul ar fi în stare de nesolvabilitate. 

„Art. 1557. E valid acesa ce face mandatarul în numele mandantului, 

"atât timp cât nu cunâsce mâ6rtea lui, sai existenţa uneia din causele ce 

" desflințâză mandatul. 

Art 1558. In casurile arătate în articolul precedent, sunt "valide con- 

tractările mandatarului cu al treilea persane cari sunt de bună credinţă 

GI. O causă a făcut.-să înceteze mandatul; ea este ne- 

cunoscută mandatarului precum Și. celui cu care trat6ză 
acâsta, actele făcute de mandatar în asemene împrejurare |, 

sunt valabilă și l6gă pe mandant. Cel de al treilea nu va 
put pretinde legat pe mandant de. cât dacă ar fi de bună 
"credință, adică dacă 1 nu ar cunâsce, la epoca contractării, că 
mandatul a încetat. . 

: Asemen6 şi pentru mândatarul care a tratat în stare 
de necunoscință a încetării. mandatului. Dacă manâatarul a 
tratat cunoscând „că mandatul a încetat, mandantul rămâne 
legat către cel de al treilea de bună: credință, însă ati re- 

"curs contra mandatarulul. 

5. Ezpirarea termenului pentru care sa dat mandatul. 
62. Adesea un mandat, mai ales general, se dă pentru
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un termen Gre-care; o dată expirat acest termen, mandatul 
„încet6ză, fără vre-o încunosciinţare şi atunci cel de ai treilea! 
nu pâte pretinde că nu a cunoscut că a încetat manâatul. 

„Se pâte întîmpla, că termenul să fie incert, d. e. dâu 
mandat cul-va a-mi administra, averea în tot timpul absenței 
mele din țară. In acest cas mandatul încetâză prin reintr- 
cerea mea, însă acâstă reîntârcere trebue să fie cunoscută 

Şi de mandatar și de cel cu care tratâză mandatarul. 
6. Prin executarea deplină a mandatului. 

63. S'a dat un mandat pentru unul sai mai multe acte 
determinate, actele acestea s'aii încheiat de mandatar, se în- 
țelege de la, sine că mandatul încet6za. !



TITLUL X, 

o E s PRE c on AT. ă 

1. Titui x, Despre comodat, este ast-fel imopărțit:. 
Capul I (art. 1560—1563): Despre nutura. „comodatuluă ; | N 

Capul II. (art. 1564—1571):. Despre: obligațiunile comodu- 
tarului ; | 

Capul TII (art 157 2— —1579): Despre citiți C0m0- 
dantului. pa 

i CAP... 1 să i ! 

... Despre natura comodatului ; ...! 

Art..1560.. Comodatul este un contract prin care cine-va împrumulă 
altul un lucru spre.a.se servi de dânsul „cu îndatorire de a-l înapoia: 

Art, 1561. Comodatul este esenţial gratuit. | 

„Art. 1562. Inipranvutătorul ri rămâne proprietar al lucrului înaprimutat 

2. Din: combinarea - acestor articole resultă că! como: 
datul este un 'contract unilateral, esențial” gratuit, prin care 
una din părți, comodantul, dă celei-l' alte “părți, comodatarul,
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un lucru mobil nefongibil, spre a se servi cu el și a-l 

înapoio, 
3. 4) Comodatul fiind un contract cere mai întâiă con- 

simțămîntul şi capacitatea părților, capacitate pentru co- 
modant, de a put6 da lucrul, pentru comodatar de a se obliga. 

Contractul este unilateral, pentru că nu cre6ză obligaţiuni 
de cât numai dintr'o parte, a comodatarului. Contractul este 
consensual, adică nu se cere pentru încheierea lui nică o 

solemnitate ; el este guvernat de regulele generali, relative 

la probe. 
! 4. 1) Se cere să fie un lucru. Romanii clasati como- 

datul printre cele patru contracte cari” se formaii re. Lau- 

„rent (XXVI, n. 453 şi 454) şi după el Guillouard (Du Pret, 
n. 8 şi 9) stabilesc că comodatul este un contract real, în 

înţelesul că el nu se pote forma de cât dacă se dă como-. 

dataruluă lucrul. Acesta nu pote face nici o îndo6lă şi ne- 
„greşit că nu trebue să confundăm comodatul cu contractul 

fără nume, prin care cine-va se obligă că la un timp deter- 

minat să împrumute altuia un lucru determinat. 
Lucrul împrumutat pâte să fie mobil sai imobil, Cor- 

poral saii incorporal; însă comodatul nu pâte av6 nici o 

dată de' obiect un lucru fongibil, pentru-că în acest cas vom. - 

av6 contractul de împrumut proprii dis. 

5. Cu tâte că redactorul rumân nu a reprodus art. 1978 

C. N., după care comodatul nu pâte avâ de cât un 'obieet 
în comerciii, principiul însă general stabilit de art. 963 este” 
suficient a determina că nu se pot da în comodat lucrurile 
afară Qin comereiii, cum ar fi scrierile ordonate de justiţie 
a fi suprimate, publicaţiunile obscene, lucrurile de contra- 
bandă ete. Guillouard (|. €., n. 16).pune cestiunea dacă co- 

modantul pâte cere: înapoi lucrul de felul acesta împrumutat 

şi tot dînsul observă just că inalienabilitatea unui lucru, ca, 
fondul dotal nu împedică ca el -să fie în comodat. - | 

6. Articolul 1562 ne spune că comodantul rămâne pro- 
prietar al lucrului împrumutat. "“Acâsta este necontestat; însă 

redactorul a voit să dică că comodatarul nu devine pro- 
prietar al lucrului împrumutat. Felul de a se exprima al art. 
1562 pâte fi adesea inexact. Se observă fârte just. că pâte 
da în comodat şi acela care nu este. proprietar. al lucrului
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împrumutat cum d. e. usufructuarul pâte împrumuta lucrul 
asupra cărui are usufruet și: acâstă împrumutare se pote 
face chiar nudului proprietar, aşa că cine-va pâte să fie 
comodatarul propriului săi lucru. | 

- 7. 6) Să fie gratuit. Gratuitatea este o condițiune esen- țială a comodatului și în acâsta comodatul se deosibesce de 
locațiune. De aci resultă că contractul: comodatului este o 
bine-facere pentru comodatar. Cu tâte acestea, se citâză, ca 
curiositate, două casuri arătate de Ulpian în cari un comodat 
pote ave loc în interesul comodantului. Un logodnic îm- 
prumută logoditei sale bijuterii cu care să apară mai lux6să 
când intră în casa conjugală (L. 17, $3,C. XIII, Tit. VI). 
Un preteur oferă publicului jocuri şi pentru ' mai multă 
pompă împrumută actorilor obiecte de lux (L. 5, $ 10, at. cit.). 

Art. 1563. Obligaţiunile ce se formâză în puterea comodatului tree 
la eredil comodantului şi 'ai comodatarului. , 

Dacă însă împrumutarea s'a făcut în privinţa numai a comodatarului 
şi numal persânei lui, eredii nu pot să continuâscă a se folosi de lucrul 
împrumutat. ” 

8. Că drepturile și obligaţiunile: celor ce închee un co- 
modat să trâcă la moștenitorii lor, acâsta este o regulă 
generală. Redactorul a credut că este 'bine să o spue aci, 
pentru că sar fi putut dice că de Gre-ce comodatul este un 
contract de binefacere pers6na comodatarului este principal 
luată în consideraţiune și că, prin urmare, succesorii lui 
nu pot profita de comodat. Se pâte însă că părțile să fi avut 
în vedere că de lucrul împrumutat să nu pâtă a.se servi 
de cât comodatarul, în acest cas moștenitorii lui nu pot pro- 
fita de contract. | 

9. De altă parte însă comodatarul nu pâte la rîndul lui 
să împrumute altuia lucrul dat lui. Aci consideraţiunea, că 
în contractele de . binefacere persâna beneficiari j6că rol 
principal, ne conduce la soluțiunea propusă. 

68153 28
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CAP. II 

Despre obligaţiunile comodatarului 

A. Obligaţiunea de a conserva lucrul, de a se servi de 

el ca un bun părinte de familie şi la trebuinţă determinată 

Art. 1564. Comodatarul este dator să îngrijâscă, ca un bun pro- 

prietar, de conservarea lucrului împrumutat şi nu pâte să se servescă de 

cât la trebuinţa determinată prin natura lui, saă prin convenţiune, sub 

ped&psă de a plăti daune interese, de se cuvine. . 

Art. 1565, Dacă comodatarul se servesce de lucru la o altă trebu- 

inţă, orl pentru un timp mat îndelungat. de cât se cuvine, “atunci rămâne : 

'respundător de perderea căşunată chiar prin cas fortuit. 

Art. 1566. Dacă lucrul împrumutat piere prin un cas fortuit de la 

care comodatarul lar A putut sustrage, subrogându'i un lucru al săă, dacă 

el, ne putând scăpa unul din două lucruri, a priimit pe al săi; atunci 

este respundător de perderea celui-l-alt. 

Art. 1569. Comodatarul, făcând spese necesarii la usul Juerutur: îm- 

prumutat nu pâto să le repete. 

10. Comodatarul este care profită de comodat, lui "i 

cade îndatorirea de a îngriji de lucrul împrumutat ca un 
bun părinte de familie şi acest tip se ia cu mai multă ri- 

g6re (art. 1080). 

| Ca, unul ce us&ză lucrul împrumutat în folosul săi, co- 
modatarul va fi obligat a face tâte spesele pe cari acest us 

le necesită. 

11. O aplicare a regulei că îngrijirea de lucru din par- 
tea, comodatarului o găsim în art. 1566. Se presupune un 

cas de forță majoră în care se găsesce în pericol lucrul dat 

în comodat, însă acest lucru ar putea fi: scăpat dacă como- 
datarul ar sacrifica un lucru proprii al s&ă. Legea dispune 

că comodatarul este ţinut la val6rea lucrului comodantului 
perit, când s'a preferit a se scăpa lucrul comodatarului. 

Disposiţiunea acâsta găsesce o aplicare rară, pentru că proba 

este dificil de făcut; ea ne vine de la Romani (L. 5, $4, 
Dig. VIII, VI) şi a fost urmată de autorii vechi francezi. 
Pote că este bine a nu i se da o interpretare exagerată şi. 
am fi dispuși a urma sistemul confirmat de Laurent (XXV, 
n. 473), după care, când lucrul comodatarului, comparat cu
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cel perit al comodantului, este de o valâre pr& mare, să 
nu se aplice regula (contra Guillouard, Du Prât, n. 39) acâsta. 
Intr'un grajd se găsea un cal împrumutat de rasă ordinară 
alături cu un cal de mare preţ al comodatarului, ar fi prâ 

riguros a pretinde că comodatarul să abandone calul stii 
pentru a scăpa pe cel împrumutat. - 

Ori cum ar fi, credem că cele două lucruri de care este 
aci vorba trebuese să fie de aceeași speţă. 

B. Obligaţiunea de a restitui lucrul după ce s'a servit 

sai la termenul fixat 

2. Ac6stă a doua obligațiune reese atât din natura 
contractului cât și din termenii art. 1565. Dacă comodatarul 
nu restitue la timp lucrul împrumutat, perderile fortuite 1 

privesc, el fiind considerat ca pus în întârdiere prin simplu 
fapt că nu a restituit la timp lucrul. 

| 13. Se discută dacă comodatarul care a făcut un alt us 

de lucrul împrumutat, sati l'a ţinut peste termen se pâte 
libera justificând că lucrul ar fi perit chiar de ar fi fost la 
'deponent (art. 1156). Noi credem că art. 1565 nu are alt în- 
țeles de cât că comodatarul este pus în întârdiere prin 
simpla împrejurare că nu a restituit la timp Jucrul îm- 
prumutat saii că la întrebuințat la alt servicii de cât acel 
convenit, că prin urmare casurile fortuite "1 privesc, însă 
că nu i s'a redus dreptul de a fi liberat justificând că lucrul 
ar fi perit chiar aflându-se la comodant (Guillouard, n. 30, 

împreună cu citațiunile). 

Art. 1568. Dacă lucrul se deterioreză cu ocasiunea. întrebuințării 

pentru care s'a dat cu împrumutare şi fără culpă din partea comodata- 

rului, acesta nu e respundător. 

14. Este natural ca ori-ce lucru să se useze prin faptul 

că proprietarul sati comodatarul să servea de el. O dete- 

riorare de felul acesta, întru cât nu este a se imputa nici o 

culpă comodatarului, privesce pe comodant. 

Părţile pot conveni că ori-ce deteriorare să privâscă 

pe comodatar.



436 DREPTUL CIVIL 

„Art. 1567. Dacă lucrul s'a prețuit când s'a împrumutat, atunci, pentru 

perderea lui, căşunată chiar prin cas fortuit, rămâne respundător como- 

datarul, întru cât nu s'a stipulat contrariul. - 

15. Preţuirea lucrului împrumutat pote av6 un îndoit . 
scop,'acela de a fi fixat de la început quantumul daunelor 

interese în cas când el ar peri prin culpa comodatarului, 

precum şi acela de a fi lăsate în sarcina comodatarului ca- 
zurile fortuite. După art. 1567 prin faptul că s'a prețuit lu- 
crul împrumutat se presupune că intențiunea părţilora, fost 
ca lucrul împrumutat să r&mâe în risicul şi pericolul co- 
modatarului. Nimic nu se opune că părţile să prevadă în 
contract că prețuirea nu arată scopul al doilea. 

Art. 1570. Comodatarul nu pste să reţină lucrul sub cuvînt de com- 
pensaţiune pentru creanţa ce are asupra comodantului. 

16. Aci se presupune că comodatarul are o creanţă 
contra comodantului, el nu pâte reţine lucrul împrumutat 
„pentru a fi plătit de creanţa sa; cu alte cuvinte, nu se pote 
schimba comodatul în amanet, fără comuna înțelegere a 
părților. | 

Avem să. notăm că cuvîntul compensaţiune este im- 
proprii, de 6re-ce o compensaţiune nu se pâte opera de 
cât atunci când obiectele ambelor obligaţiuni sunt fungi. 
bili între el (art. 1145) şi scim că comodatul nu pâte avâ 

„de obiect un lucru fungibil. | | 
Să mai notăm; încă că aci nu este vorba de vre o cre- 

anţă a comodatarului resultând din comodat şi că, prin ur- 
mare, nu putem trage argument din art. 1570, pentru a re- 
fusa eomodatarului dreptul de retenţiune în acțiunea, con. 
trarie ce ar av6 contra comodantului, resultând din co- 
modat. | 

| „Art. 1571. Dacă mai multe persâne ai luat împreună, cu împrumut 
„tot același lucru, ele sunt solidar obligate către comodant. 

17. Scim că între casurile de solidaritate legală. este 
Şi acela dintre 'comodatari. (V. vol. II, Despre contracte şi 
convenţiuni, n. 298). |
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CAP. III 

Despre obligaţiunile comodantului 

art. 1572, Comodantul nu pste să ia îndărăt lucrul împrumutat, 
înainte de trecerea termenului cuvenit saii în lipsă de convenţiune, îna- 
inte de a fi servit la trebuinţa, pentru care s'a dat cu împrumut. 

Art, 1573, Dacă însă în curgerea termenului sai mai înainte de a 
fi îndestulat trebuința comodatarulul,. comodaniul însuşi ar căd6 în o tre- 
buinţă mare şi neprevădută de acel lucru, judecătorul pste după împre- 
jurări să oblige pe comodator la restituțiune, - 

18, Sar put dice .că principala, obligaţiune a comodan- 
tului este negativă, adică că ea consistă într'o abstinenţă, 
așa de a nu lua lucrul înapoi înainte de termenul convenit; 
saii înainte că comodatarul să fi terminat trebuinţa pentru 
care a luat lucrul cu împrumut.. 

19. Legea aduce o tempârare la acâstă obligaţiune. Se 
pâte ca în cursul executărei contractului, comodantul să, 
aibă o trebuință mare de lucrul împrumutat, . trebuință pe 
care el nu o putea cunsce când a dat lucrul. In acesteas, 
pentru că comodantul nu a voit de cât o. binefacere din 

parte-i pentru comodatar se permite judecătorului, ea apre- 
ciind lucrurile, se obligă pe comodatar a restitui lucrul. 

Art, 1574. Dacă, în curgerea termenului, împrumutatul a fost silit, 

pentru păstrarea lucrului, să facă 6re-cari spese extraordinare, necesarii 

şi de aşa urgență în cât să nu fi putut preveni pe comodant, acesta va 

îi dator ai le înapoia. 

20. Seim că tâte cheltuelile ce ocasion6ză întrebuința- 
rea lucrului privesc pe comodator, ca unul ce profită de 

acâstă întrebuințare. Sunt însă unele cheltueli făcute de co- 
modatar, pe cari acesta este în drept să le reclame de la 
comodant. Aceste cheltueli trebue să fie mai întâi făcute 
pentru. păstrarea lucrului necesar, repetă art. 1574, apoi să fie 

extraordinare, adică cu totul neprevădute și încă atât de 
urgenţi în cât facerea lor aii necesitat fără să fi avut tim- 
pul comodatarul să anunţe ps comodant.
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21. Vom vea€, vorbind de dreptul de retenţiune în ge- 

neral, dacă comodatarul îl are în casul nostru. 

Art, 1575. Dacă lucrul împrumutat are aşa defect în cât să pâtă 

dauna pe acel ce se servesce de dinsul, comodantul rămâne răspundător de 

daune, dacă cunoscând acele defecte nu a prevestit pe comodatar. 

99. Aci se arată că eventual comodantul are o a treia 

_ obligaţiune. S'a putut ca lucrul împrumutat să aibă. vicii cară 

să aducă pagube comodatarului, pe cât timp aceste vicii ati 

fost cunoscute comodantului, acâsta respunde de daune. Un 

cal a fost împrumutat, acest cal avea o bslă lipici6să, d.e., 

răpciugă, calul a fost adus în contact cu alți cai-ai como- 

datarului, căror le-a comunicat b6la, comodantul care a cu- 

noscut împrejurarea rămâne răspundător. 

Răspunderea comodantului nu pâte av6 loc pentru vi- 

ciile aparente; de 6re-ce comodatarul cunoscându-le trebuia 

să "ŞI iea precauţiunile sale. | - 

Apoi comodantul nu este chemat la răspundere de cât 

numai dacă a cunoscut defectele lucrului și nu a prevestit 

despre ele pe comodatar. '



TITLUL XI 

DESPRE IMPRUMUT 

1. Titlul este ast-fel împărţit: 
Capul I (art. 1576—1579): Despre natura împrumutului ; 
Capul II (art. 1580—1583): Despre obligaţiunea împrunut- 

tătorului ; | 

Capul II (art. 1584—1586): Despre obligațiunea împru- 
mutatului ; | 

Capul IV (art. 1587—1590): Despre împrumutul cu do- 
bândă. 

CAP. 1 

Despre natura împrumutului 

Art. 1576. Imprumutul este un contract prin care una din părți dă 

„ celel-l-alte 6re-care cătime de lucruri, cu îndatorire pentru dinsa de a re- 
stitui tot atâtea lucruri de aceeași specie şi calitate. 

Art. 1577. In puterea împrumutului, ' împrumutatul devine proprie- 

tarul iucrului primit care, perind, fie în ori-ce: mod, pere în contul stă.
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2. Redactorul rumân a profitat de critica ce se aducea 

definițiunei împrumutului de art. 1892 codul Napoleon (V. 

Aubry et Rau, $ 394 text şi n. 2) pentru a o corecta. Din 
acestă definițiune resultă că împrumutul numit de Romani 
mabuum, diferă de comodatprin aceea că împrumutul trebue 

să aibă de obiect neapărat un lucru fungibil. Acâstă deo- 
sebire esenţială atrage după dînsa consecințele că prin îm- 

prumut împrumutatul devine proprietar pe lucrul primit, 

cu dreptul de a dispune, de a "1 consuma și că el trebue 
să restitue împrumutătorului nu chiar lucrurile primite ci 
altele de aceași calitate şi de aceași cantitate. 

3. Imprumutul era la Romani “unul din contractele se. 
„În dreptul modern împrumutul, ca mai tâte contractele, este 
consensual în înțelesul că nu se cere a fi învestit cu nici o 
formă solemnă, însă cu drept s'a observat că împrumutul 

este un contract real, adică că el nu se formâză de cât prin 

trecerea lucrului împrumutat de la împrumutător la cel ce 
se împrumută. Simpla promisiune de a da un lucru cu îm- 
prumut pote fi un contract fără nume, nu pâte fi un îm- 
prumut. Observaţiunea ce se face are calitatea ei practică. 
Promisiunea de a da un lucru cu împrumut, tocmai fiind 
că acest lucru este fongibil, nu transmite împrumutatului 
proprietatea acestui lucru pentru CĂ genera non. pereunt, lu- 

'erul promis rămâne până la predare în risicul celui care 
l'a promis. (Guillouard, Du Prât, n. 68, 69. Laurent XXVI, 
n. 486, 488). Lucrul împrumutat pote fi încredințat unei alte 
persne, care să '] deţie pentru cel ce se împrumută (Aubry 
et Rau, $ 395 5). 

4. Contractul de împrumut, în lipsa unei clause ex- 
prese, este un contract gratuit, însă mai în tot-d'auna împru- 
mutătorul primesce ceva în schimb şi dacă împrumutul este 
de o sumă de bani, ceacese primese se numesce dobândă. 

5. Fiind-că prin împrumut proprietatea lucrului împru- 
- mutat se transmite la cel ce se împrumută, trebue că îm- 
prumuiătorul să fie proprietar al acestui lucru și încă ca- 
pabil de a-l înstr&ina. Imprumutul însă va fi considerat ca 
încheiat dacă cel ce primesce lucrul are credință că i s'a 
transmis proprietatea lui, „precum și prin consumaţiunea 
acestui lucru.
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6. Cât pentru capacitatea celui. ce se împrumută, ne 
referim la regulele de capacitate . cerute . Penini că cine-va 
să se potă obliga. 

CAP. II. 

Despre obligațiunea imprumutătorului 

Art. 1580. Imprumutătorul este supus la răspunderea prevedută la ! 
"art. 1575 pentru comodat. : 

7. Credem inutil a repeta că împrumutul este un con- 
tract unilateral și că împrumutătorul se pâte găsi câte o 
dată obligat, nu prin însuși contractul de împrumut, ci prin- 
ir'un fapt sai o împrejurare venită dintr'o altă. causă. Așa 
art. 1550 fixeză prima obligaţiune a împrumutătorului, acea 
a răspunderii de. .viţiele ascunse ale lucrului împrumutat. 
Cum am dis, obligaţiunea, de a despăgubi pe împrumutat de 
daunele causate, prin. viţiele lucrului nasce de faptul ilicit 
al împrumutătorului că a încredinţat un. asemenea lucru. 

3. Asupra întinderii acestei obligaţiuni împrumutătorul 
este asemănat. comodantului Și. cu drept cuvînt Guillouard 

.(Contract: de Prât; n..101). combate sistemul lui Laurent şi 

alți autori dup& care răspunderea împrumutătorului ar, î 
mai mare, dacă împrumutul ar fi cu titlu oneros, 

Art. 1581. Imprumutătorul nu pâto' mal înainte de termen să câră 

lucrul împrumutat. 

Art. 1582. Nefiind defipt termenul restitaiţiunii, judecătorul pote să 

dea împrumutatulul un termen potrivit cu împrejurările. 

Art. 1583. Dacă însă s'a stipulat numai că împrumulatul să plătescă 

când va. putea sait când. va avea medie, judecătorul va prescrie un ter- 

men de plată după împrejurări, . 

9. Aci nu. găsim proprii dis o obligaţiune e a împrumu- 

“tatorului, se: ice numai că el nu pâte cere de la împru- 

mutat a 'ȘĂ executa obligaţiunea înainte de termene și avem 

să notăm felul 6re-cum inexact de a se exprima finele art. 

1581, vorbind de. restituirea, lucrului împr umutat, de 6re-ce în 

muluan, debitorul: restitue :.nu: lucrul. împrumutat « ci un: -al- 

tul de aceaşi calitate și cantitate.
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In privinţa termenului articolele 1581 —1583 sunt sim- 
ple aplicări 'ale regulelor generale în obligațiunile cu termen 
și ne referim la dînsele (V. vol. II, Contr. sait Conv., n. 263). 

CAP. III 

Despre obligațiunea împrumutatului | 

Art. 1381. Imprumutat. este dator 'să restituiască lucrurile împrumu- 

tate în aceaşi cantitate şi calitate şi la timpul stipulat, 

Art. 1586. Dacă împrumutatul nu întârce la timpul stipulat lucrurile 

împrumutate sai. val6rea lors. trebue să plătâscă şi dobândi de la diua 

cererii, 

10. Imprumutatul este dator a plăti la locul, la timpul 

şi în condiţiunile convenite, lucruri de aceaşi cantitate şi 
calitate cu acele primite, în acesta împrumutul diferă de 
comodat. Asupra îndeplinirii obligaţiunii împrumutatului 
aplicăm 'regulele generale ale obligaţiunilor. 

“Imprumutatul va fi dator a plăti dobândi in diua che- 
mării în judecată, chiar.dacă obiectul împrumutat nu constă, 
într'o sumă, de bani (V. Guillouard, idem, n. 98). Se înțelege 
că spre calcularea dobândei trebue luată în considerare Va- - 
lorea lucrurilor împrumutate. 

Art. 1585. Cână este în neposibilitata de a îndeplini datoria pre- 

scrisă prin art, precedent va, plăti valdrea lor, calculată după timpul şi 
locul în care urma a se face restituțiunea. : 

Dacă nu s'a determinat. nici timpul nici locul: olaţi: împrumutului, 

plata urmâză a se face de către împramutat după! val6rea curentă în: tim- 

pul în care şi în locul unde s'a contractat. 

Art. 1578. Obligaţiunea ce resultă din împrumut în bani este toț- 
«d'a-una pentru aceiaşi sumă numerică arătată în contract. | ! 

Intîmplându-se o sporire saă o scădere a preţului monetelor, înainte 
de a sosi epoca plăţii, debitorul trebue să restitusscă suma numerică îm- 
prumutată şi.nu este obligat a restitui acâstă sumă de cât în : speciele 
aflătâre în curs în momentul plăței. 

Art. 1579. „Regula cuprinsă în art, precedent nu se va aplica la 
împrumutul în vergi metalice sati producte. 

In acest cas debitorul nu trebue să restituâscă de cât aceiași ca- 
litate și cantitate, ori-care ar fi suirea sau scăderea preţului lor. 

Asemenva' când s'a făcut împrumutul în monete de aur ori argint
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"şi s'a stipulat o restituţiune în aceiaşi specie şi calitate, sai se va altera 
val6rea întrâgă a monetelor, sai nu se Xor putea găsi, sati vor fi scâse 
din curs, se va restitui equivalentele preţului intrinsec ce acele monete 
avuseseră în timpul în care aă fost împrumutate. ” 

11. Imprumutatul este dator să restitue lucruri de 
aceiași calitate şi în aceiași cantitate ca acele împrumutate. 
Dacă împrumutatul nu pâte restitui lucruri de felul celor 
împrumutate, el este dator să restitue val6rea acestor «lu- 
cruri. Val6rea acâsta se socotesce după timpul la care şi 
locul unde are a se face restituirea. Nefiind determinate 
nici timpul nici locul se ia valârea ce lucrurile împrumutate 
aveaii la epocă şi în locul unde â, fost contractul încheiat. 

12. Regula determinată până aci.nu se aplică la împru- 
mutul de bani. Moneta, de şi trebue să aibă val6rea intrin- 
secă a sa proprie totuși ea este mai mult privită din pune- 
tul de vedere al val6rei fixate de cel în drept a o bate - 
și particularii, în transacţiunile lor, se raportă la acâstă va- 
l6re. De acea orik-care 'ar fi moneta în care se arată că îm- 
prumutul s'a făcut, cea ce debitorul are să plătâscă este nu 
specia de monetă arătată ci val6rea împrumutată în moneta 
curentă la epoca plăţii. 

13. Dacă s'aii împrumutat nu o val6re bănâscă ci drugi 
de metal sai producte, atunci întrăm în regula generală, 
după care debitorul este dator să restitue calitatea şi can- 
titatea. împrumutată, fără a se privi crescerea saii descres- 
cerea ce ar fi suferit lucrurile împrumutate. 

14. Redactorul rumân prevede un alt cas pentru care 
introduce un noii alineat ce nu figurâză în codul Napoleon 
(art. 1897) şi care este luat din codul italian (art. 1822), însă 
cu o mică modificare. Se presupune că s'a făcut împrumu- 
tarea cu moneta anume determinată şi că se prevede că 

restituirea să se facă tot în aceiaşi monetă, acestă particu- 
laritate că restituirea să se facă în aceiași monetă lipsesce 
în articolul italienesc, şi se decide că dacă acestă monetă a 
fost scădută în cursul ei, sait a fost se6să din circulațiune, 
fie prin distrugere, fie prin demonetisare, debitorul restitue 
val6rea intrinsecă a acestor monete la epoca facerii împru- 
mutului. . 

Să observăm că nu se dice aci suma numeric împrunau-
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tată cum se dice în art. 1578, nu se dice nici chiar culdrea 
mamerică a monetelor ce sunt a se restitui, ci se dice valorea 

intrinsecă, adică se caută greutatea ce moneta are ca metal 
la epoca împrumutăriă. 

15. Redactorul nu prevede casul în care moneta îm- 

prumutată, restituirea trebuind făcută în natură, a crescut 

în val6re..ln Francia clausa de a se face restituirea în mo- 
neta împrumutată nu este permisă, în opiniunea cea mai 
acreditată Guillouarăd (n. 82) citâză cuvintele lui Pothier, 
care a urmat pe Dumoulin că o asemenea convenţiune tre- 
bue respinsă ca .contrarie dreptului public şi destinațiunii ce dă 
Prinţul monetei, 

„_ Consideraţiunea invocată de Pothier nu este admisă 
de Guillouard: „... ar fi inuţil a spune că art. 1895 (157 
rumân) conține o regulă de ordine publică, la care părţile 
nu pot să derdge: clauza ca să se restitue un număr de 
monete de aceiași greutate și de același titlu, considerat ca 
drugi, ar deveni de stil. Credem dar că trebue să restrîn- 
gem articolele 1896 şi 1897 (C. Civ. 1579) la ipoteza prevt- 
dută, acea a unui împrumut făcut cu drugi, adică în metal 
nemonetisat, şi pentru împrumutul făcut în metal monetisat, 

se va aplica art. 1895 (Civ. 1578) și restituirea se va face 
valabil, chiar, de ar fi convenţiune contrarie, în moneta după 
cursul dilei restituirii.“ Soluţiunea presintată aci nu o putem 
admite 'sub legea n6stră. Este cert că după textul rumân 
restituirea, se face după greutatea monedei la epoca, împru- 
mutului, cel puţin în casul în care moneta a fost declarată ca 
fără curs. saii s'a diminuat. Equitatea ne conduce a da ace- 
iași soluţiune și pentru casul î în care cursul monetei împru- 
mutate ar cresce. 

Practica însă la noi este alta. Mai întâi. am avut mult 
timp agiul asupra aurului şi clausa că o plată să se facă în 
aur s'a considerat valabilă, mai cu sâmă că însuși statul 
adesea trebuia.să facă plăți în aur. 

Mai mult, chiar adi unele monete de aur, al căror curs 
este admis și fixat de lege fac adesea primă pe pieţele 
n6stre, în acest cas debitorul este dator să restitue moneta. 
prevădută în numărul împrumutat. Așa d. e. s'a împrumutat 
100 napoleoni sait 100 livre sterlinge și să dice că resti-
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tuirea să se facă tot în napoleoni sai în livre sterlinge, 
"ori-care ar fi prima monetei datorite Ja epoca, plăţei, împru- 
mutatul este dator să restitue numărul monetelor împru- 
mutate. 

Dacă însă am presupune, lucru ce cu grei s'ar întîm- 
pla, ca de la epoca împrumutului cursul napoleonului sait 
al livrei sterlinge, cursul legal ar fi crescut, atunci trebue 
să decidem ca restituirea să se facă sait în val6rea nume. - 
rică cum dice art. 1578, sai în val6rea intrinsecă ce acestă 
monetă, considerată ca drug metalic, avea la epoca îm- 
prumutului. e : 

CAP. 1V 

Despre împrumutul cu dobândă 

-16. Romanii, cu spiritul lor practic, admiteati împru- 
mutul cu dobândă. Ei aveai chiar fixată adică acâstă do- 
bândă, care după unii comentatori era, de 8%, 6ră după alții 
de 12%. Se vede însă că usura. era exercitată pe un plan 
forte întins, pentru că se văd chiar filosofii stoici abusând 

„de nenorocitul debitor. Fie din causa abusului cametei, fie 
ca 0 reacțiune a puterii mari ce -avea creditorul asupra. 
pers6nei debitorului, biserica creștină, cu t6te că rie6rea 
era mai mică, decretă prohibiţiunea dobândii. Seriitorii ereş- 
tină își dai t6te silințele a demonstra că dobânda nu este. 
legitimă, invocând între altele că banul nu produce nici o 
dată ban. | | e i 

„+... Pentru că grăesce într'alt loc Marele Vasilie că 
plugarul ia plodul spicului,. Şi numai caută să ia sămînță de 
supt rădăcini, iar cămătarul ia şi plodurile şi tot, şi nu-i 
lipsesce, sai nu lasă nimic, fără de pămînt sădesce și s6- 
mănă, şi fără de sămînță seceră. Pentru acea, arama și ar- 
gintul care nu se nasc, ele nase peste fire, iar pământul 
care rodesce şi face pre firea lui, el rămâne pustiu“ (Matei 
Basarab, Gl. CCLXSNI). | | : 

„Mir6nul creştin de va vr6 să ia camătă de la fratele 
"său crestinul, acela să se afurisâscă şi să se lipsâscă de
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Dumneze6seca preceaștanie până se va părăsi: atunci să se 

ierte și să se priimescă la besearică“ (GL. . LIXSSVI în 
fine). 

Cu t6te acestea Glava OCLXXXI spune că „măcar că 
dobânda este oprită, dar pentru înlesnirea neguţătoriei şi a 

trebuinţelor Gmenilor să aibă a se urma la pungă câte lei 50% 
(adică 10%/0). (Vedi Vol. II, Despre contracte sai conven- 

“ţiuni, n. 490).. 

Prohibiţiunea dobânqii a fost întinsă în  tâte statele din 

Europa. Numai Israeliții luait dobândă și practica ei a fost 
introdusă în Lombardia. Chiar în Francia aceștia ai fost 

autorisaţi a da bani cu dobândă însă numai pe cât ţineaii 
pâlciurile din Champagne şi Brie (Ordon. lui Charles le Bel - 
din Maiit 1327). 

Cu tâte acestea necesităţile practice se impuneaii mai 

mult de cât prohibiţiunea dobândii și s'a căutat diferite căi 
piedişe pentru a obține resultatul dorit. In adevăr, afară de 
casuri speciali în cari erai autorisați străinii să împrumute : 
cu dobândă, 'rentele perpetue erai un corectiv. Se mai 
căutaii şi alte mijloce: așa era contractul mohatra, o vîndare 
pe un preţ de, cu dreptul pentru vîndător a relua lucrul 

restituind preţul și dând în același timp încă o sumă pe 
lîngă preţ, ceea ce 'representă dobânda. Tot ast-fel și cu: 
"contractul frium :. Cine-va se asocia la un comereiă, adu- 
când la societate o sumă fixă și stipulând o parte propor- 
țională în câștig; în același timp comerciantul asigura aso- 

- ciatului restituireal capitalului depus primind ca primă o 
porțiune din câștigul ce “i se cuvenia; în fine comerciantul 

cumpăra de la asociat întreg dreptul săii în societate, adică 

capitalul depus şi partea -sa de câştige drept suma depusă 

pe care se obligă a o plăti la încetarea, tovărășiei, însă obli- 
gându-se a da încă de fie-care an câte o sumă Gre-care. 

Decretul constituantei din 12 Octombre 1759 proclamă 
libertatea dobândii. Codul Napoleon în art. 1907 admite li- 
bertatea dobândilor convenţional, întru cât o disposiţiune 
specială a legii nu se opune. Legea însă din 3 Septembre 
1807 opresce ori-ce dobândă care trece peste cea legală de 
6% în materie comercială şi de 5% în materie civilă. In 
urmă Sail creat Gre-care excepțiuni până la legea din 19
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Ianuarie:1886, care abrâgă legea din. 1807 în cât privesce.. 
afacerile comerciale Şi O'-lasă în vig6re în materie civilă; 

Legile n6stre vechi recunâsce legitimitatea, dobândilor. | 
Deja Ipsilanti în titlul Despre dobândi vorbesce: de dobânile 
ce ar curge în datoriile unei succesiuni. 

Calimach în $ 1322 stabilesce dobânda, legală la 10% 
6ră cea convenţională nu pâte trece peste acâstă taxă. Apoi 
se împarte oprita câmătărie. în: capete ($ 1310), în dobândi 
($ 1341), în îndatoriri Și în condiţii ($ 13-41). Apoi $$ 1314-- 
1346 pedepsese pe mârgund e aditor care a priimit oprita că- 
mdlărie.: 

Caragea, în. “art, 2 Ponta: dobdnadi (Par. III, 0. 4) se ex- 
"primă ast-fel: „Să nu plătâscă 'nimeni. pentru alte. datorii 
dobândă: mai multă, de câi unul la, dece întrun an“. 

Art. 1537. Se pote stipula dobânăt pentru un. împrazaus de. ban, de - 
denariate (zaharale) saă de alte lucruri mobili. - 

Art. 1558. Imprumutatul care: a: apucat de a plăti dobânqi. ce nu 
s'ati stipulat, sai mai mari -de cât s'aă stipulat, . nu mai pote, a le repeti, 
nici a le imputa asupra capitalului. 

Art. 1589. Se defige o dobândă de dece la sută în tâte casurile unde 
nu s'a hotărît de părți quantul ei. - .- 

| 17. Codul civil fixeză dobânda legală la 10% | pe an 
Legea din 10 Decembre 1882 o reduce la 5% în „materie 
civilă și la 6% în: materie comercială. 

De altă parte codul civil lasă părţilor întregă libertate 
pentru Âxarea dobândei convenţionali. Acâstă libertate a 
fost atinsă prin art. 2 al legei âin 28 Februarie 1879, după 
care judecătorul pâte ved într'un contract ascunsă o clausă 
penală pusă într'un împrumut, pe care o p6te anula redu- 
când daunele-interese număi la dobânda legală. 

18. O dobândă plătită nefiind datorită, chiar necunos- 
când debitorul care a plătit-o că nu era datorită, numai 
pote fi repetată. Legiuitoriil a crequt că nu este bine a se 
reveni asupra unei plăți care nu pâte îi considerată ca ab- 
solut fără causă. . 

Art. 1590. Adeverinţa dată pentru capital fără reservă a dobândilor 

este o presumpţiune de plata lor şi scutesce de dânsa. |
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19. O chitanţă prin care creditorul declară că a priimit 
capitalul ce "i se datora, face să se presume că s'a plătit şi 
dobândile ce ar fi datorite. Este o presumpţiune că credi- 
torul nu ar.fi primit să se considere capiialul plătit dacă i 
se datora încă dobânda. - 

20. Aci avem '0 -presumpţiune juris tantum, în contra 
cărei se pâte proba. In: general -presumpțiunile sunt consi- 
derate. ca fiind juris tuntum şi numai când legea, declară alt- 
fel, proba contrarie se respinge. Acâsta răspunde de ajuns 
la argumentele. ce: Laurent trage (XXXVI, n. 518) din ter- 
menii legii (Aubry et Rau, Ş 396, text și n. 8. — Guillouară, 
n. 137 şi 138). n 

21. De aiminteri. chiai Laurent CEXVI, n. 503) se aso- 
„ciază la: opiniunea,: comună, : după . care presumpţiunea de 
faţă nu se explică la moştenitorii împrumutătorului, pentru 

că ei uşor ait putut fi în erdre și deci presumpțiunea pote 
fi combătută cu probă continuă. | 

22. Se admite de asemenă că-art. 1590 nu se aplică de 
cât numai dacă întrâgă datorie este plătită, nu și pentru - 
plata parţială a capitalului, și termenii. legii. și considera. - 
țiunea pentru care s'a creat presumpțiunea, condue la acâstă 
soluțiune (Guillouard, n. 139).



TITLUL XII 

DESPRE "DEPOSIT ŞI DESPRE SEQUESTRU 

1. Redactorul tratză în același titlu. și despre deposit 
în general şi despre sequestru care tot un deposit se con- 

sideră, de aci divisiunea titlului în: |, 
Cap. I (art. 1591—1392): Despre deposit în general ; 

Cap. II (art. 1593—1025): Despre depositul propriii dis; 
Cap. IN (art. 1626—1634): Despre sequestru. 

CAP. | 

Despre deposit în genere 

Art. 1591, Depositul în genera este un act prin care se primesce lu- 

crul altuia spre a-l păstra şi a-l restitui în natură. 

Art, 1592. Depositul este de două feluri: deposit propriii dis şi se- 

questru. . : 

„Art. 1501 dă definiţiunea depositului în general, cu- 

prindenă în ea şi sequestrul. Vom arăta, vorbind în special 
de fie-care, elementele şi condiţiunile necesarii pentru ca să 

68153 | 29
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existe, precum şi diferinţele ce le separă. De .ocamdată no- 
tăm cuvîntul 'acţ, care arată că în unele casuri depositul 

„numit sequestru pâte fi înființat fără învoirea ambelor părți, 
ba încă contra voinţei uneia din ele. Depositum est, quad cus- 
todeindum aliqui datum est. Dichum ex eo, quod ponitur ; praepositio 
enim de curget depositum, ut ostendat, tolum fidei ejus commissum, 
quod ad custodiam vei portinet (Ulpian, Dig. LI Prin Depositi 
vel contra). 

Ideea de pază a lucrului este comună ori-cărui deposit. 
Depositul însemnâză contractul ce se închee, însă, câte o 
dată, el însemnză și lucrul al cărui obiect este. 

3. Se spune că, depositul se împarte în depositul pro- 
priă dis şi în sequestru. " 

CAP. Il 

Despre depositul proprii dis 

4. Capul II se ocupă exclusiv de depositul propriii dis 
şi este ast-fel împărțit : 

Secţiunea I (art. 1593—1504): Despre natura depositului ; 
Secţiunea II (art. 1595—1598): Despre depositul voluntar ; 
Secţiunea III (art. 1599—1617): Despre îndatoririle depo- 

silarului ; 

Secţiunea IV (art. 16181619): Despre îndatoririle - depo- 
nentuliui ; ; 

Secţiunea V (art. 1620—1625): Despre depositul necesar. 

SECȚIUNEA 1 - 

Despre natura depositulul 

Art, 1593, Depositul este un contract esenţial gratuit, care nu pote 
av6 de obiect de cât lucruri mobili. 

- EL nu este perfect de cât când s'a făcuţ tradițiunea lucrului, 
“Tradiţiunea se înlocuesce prin simplu consimță&mâînt, dacă lucrul ce 

esie a se lăsa.în deposit se află deja în mâna depositarulai sub ori-ce titlu. 

5. Găsim “aci elementele constitutive ale depositului 
proprii dis.
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Depositul este un contract, începe a. ice articolul. prin 
oposiție de ceea, ce dice art. 1591 că este un act. 

Depositul fiind un contract se cere neapărat consim- 
țămintul părţilor. Acest consimț&mînt există, după cum vom 
ved6, chiar în depositul necesar. 

Art. 1399. Dacă decpositul s'a fâcut de către o pers6nă capabilă câtre 
una necapabilă, aceea ce a făcut depositul are numai acțiune de revendi- 
cațiunea lucrului deposit, pe cât timp se află în mâna depositarului, sai 
acţiune de restituţiune pe cât acesta s'a folosit. 

6. Capacitatea cerută pentru deponent este numai aceea 

de a administra. Aşa un minor emancipat, cel pus sub con- 
silia judiciar, pot încredința cui-va un .deposit. Pentru a 
priimi însă un lucru în deposit; se cere capacitatea de a se 
obliga. 

| Dacă cel incapabil a priimit un deposit, pentru-că ni- 
meni nu se pâte înavuţi pe nedrept în paguba altuia, de- 
positarul va fi ţinut să restitue lucrul priimit, dacă "1 are, 

suma până la concurența profitului real şi săvîrşit ce a tras, 
în cas când revendicarea numai este posibilă. 

7. Consimţ&mîntul părților pâte fi exprimat în ori-ce 
mod: în scris cu act autentic sait. sub semnătura privată, 
precum și verbal. Ast-fel depositul este un contract con- 
sensual; însă, de altă parte, el nu p6te fi încheiat de cât 

dacă depositarul are în priimirea sa lucrul depositat, cu alte 
cuvinte depositul este un contract care se formâză re. Ro-. 
manii îl consideraă tot ast-fel. ) 

8. Depositul propriii dis nu pâte ave de obiect de cât 

lucruri mobili. In âcâsta, depositul propriii dis diferă de se- 
questru care pâte fi pus şi pe imobile. | 

9. Aubry et Rau, ($ 401 text) în definițiunea ce daii de- 
positului cer ca lucrul depositat să fie corporal. Aci credem 
că jurisconsulţii citați confundă actul material care constată 
un drept cu însuși dreptul. Necontestat un drept nu pste 
fi depositat, însă nimic nu împedică ca titlul, înscrisul care 
constată dreptul, cum ar fi o poliţă, să nu fie încredințată 

unui depositar (Colmet de Santerre, VIII, n. 129 bis ID). 
10. Depositul în general nu trebue să aibă de obiect



CAO [le eu PE erectie a 
Gteta4-J 

fasa TI APE 
| = st = W aa 
| 2 

Na ce. ca a Au] cui dai 

  

  

  

Ca A hudleea 

z Cat. met ho Zufă “4 IE asecti ei az, 

7 Pa Ia (var eri Fi it ate frati. at ze re RA 
, A pi _ 

Pole N Tae N Pen pa 0% / rii Zn 2 e A 

p A 7 zi: i / 4. | he să Da 

  

Cea Cal Fi 

Is II = 
TA ft Ga ca; 7 7 ACilit 7 cls Cui dus Ce 5, 

EL Li fe pad £ 7 
Cale At a Z tata] Lia: Da pie At e. Jr 

. * p; . , . 7, + . ” , ” 
a p5: ay IN, 7 . CP Ă 
pt Crai tt ce roil e pre e cz 

  

    
da 

“7 | - Bem 3 Pg „di 2 Er. Pai ae Cati 450 

  

naita PA . 7 , FA, ei „ ti ere A pi ude au Ze | 

4 £ 7. - 7? -- AL 

i 7 - pe cere ee. fie de (e CAE AtA, "pi 
(7: “L. . , 

pa (ine e A . Caz se catena tu Cotu 

c £ Bl ta oi ac Petit fi Hi c A adu a, 
ice file € Cada Coagi DALLS 4 e fl hui 

"Tune recrea 227% Chd, tun d Sua 1ecec 

toi le? de x rata f je căe Ca 
CALTaetul, Piu de Haclăt 0i fhea h 
A fi tiretea i Ag iei” a a Lear 

fu dnese mai Bia. alice “A «i 

€ „) 
Su eh 

€ feluiz, et A, okcezdr” “ae Gu 

Ah ur Capu al e ezf fad a Ca Cre a 4 n 

| Cena au paote £ AZ ace E Alt 

( 

   



.- ” e a „To omositul necesar. 
bu fa aa e hi Popii --+ 0 per 

o. 

Poze (ZA Aa petec aFei a 

pnl ef n av , 
Ghua ace peer d eu fi. e aaa e 2 
Gu da. a Tan fetita ATA. î hai -, 

PG. ae 7 pu beptee Hd ciaraesfe epica. 

tz aceea CA ca Gl fhue (ai a Judi 

ar futi Podhuea LA nici Dea € PB, 

a area dea, ape CA Zi eee (”: 

cea a Pi one 1 n d 7 crea 
A, Muiice la. seci ÎF iși ep Jaee Acne ” 

che (hiene: neg it de Taraz AA [ 

CP. o Pit ete i PB urii d I 
Pet A AIA 

   

  

ca iată a 
Lo he ea esf ea. fa. £ za, A 

în îi e dul ral + p , Ii anl fel 
apei ceri C-- efec bi et tea 

Pl 7 Jet | „Zu pre Fine af. i 
, Posh i e cele he? ea__ 
00 Cai 7 ele Ari 6 Me. mea & A Pai 
See ceoupi dt tei “e CU Fo a "A Cape fra 

£ Ca peace fi fe a. SU 
A - „E LUA n /ld, ii |



Einiuani înainte aim 

ra vz ZA He. ar 7 feea f e car ERE ata a ei af si 

Alti fe eee tu fenefe se mape peri ra de oz Pe certe îs 

/ 

„ 
MATA 

  

  

Lai gs Frank cazuti ectetca ce zei Dciae Atu pe beau de [ee Bene erau + făreete aaa iai, mec sr geo Adacat felia cut ae îti ese dead dei ri ve wa îi. Pe renta ra Pa FE fer - 
A cenoct 3 peur” eu frate eu “e mâ-r e pe 
ep elice re a Vraci pice et AL ar Ceziede -e 

j ce-o ee pie en? ea pn fi. net era Petru, m ta 
ef cd ful mur gril mat e e bine rii A 
oi pa de e Pa, Aral need Ze fre £ citita 

fr Ș aa 9 %al | 

nea ms nea pen Ac ati tiu [a mal ea DEI A , p. reda erei Lant pl ceha 
/ neceri tei ei 3 TD fre nf Ta huse LE 

po -> mec Pit SA ze fu Lea 
7 

ur C/eae Cea nat



| Za, vera dciveei 2 fe eco die Ze 4 ear - a 
7 femidud nea [la foi e cu 2, .z . 

Deac, Massa aul acd” ame upload, 
Pai ce cHeiaf: o 4 Pi caer ii ea 

pre ls agela, dea A zi 

fa fn ap Pe Ie a e Aa EEE. 

ofna PA preda ine aer piele poale (i “ea 

PE patut tt 4 et et afise Pt re ta atat 
en. aaa doi e Ene va oi Cid he ce Aa , 

Zar. fa fina ral ei aci ea i În del /ndd acd 

con e he oa Better lg vada pna Îţ pes fe fre £, e 

Fiica ma ad d fl 7 nn task AA spend a 
“Wa “ paun A si eee * erp monde cp Li a af Le pia 

u- em fapt ara left su m bed . ra” 

Să E cete, Per depuse ia pi : fall adereep fel a A 

| fa a rar ace, za Je Gnubea el ue Titu: 
Ps 14 e gr . Je a 7 vot ce 1 pol KW, 

Li De /caeai Ha efau 2 ud) = IE, LI au ez! ce Cru a er A veasa (4 je „FE 

i ha ju > Ze fut dă fă dafa A Sai SA ce Tie fe 

| Și: acu ea dle ceh. ÎNTueceeeet Tab ea «, an Id d, 3 

| Zn? Pnua Que ea, acre e oară fe îm def: 1] 
! ru /aceeaj reci Ș » CA fe Cr fake FA mu afet 1 

| de. pa. alde at, ce ce a terata + Ron acul: al 

po | ui 
po - 

“
i
 

y | | i



452 DREPTUL CIVIL 

de cât lucruri nefungibile, pentru că, după cum vom veds, 

depositarul nu se pâte servi de lucrul depus şi este dator 

să 1 restitue identic, însă în practică se recunâsce ceea ce 

se numesce depositul neregulat, care pâte fi confundat cu îm- 

prumutul, de care însă diferă prin aceea că adică deposi- 

tarul nu profită de acest lucru şi că el este dator să 11 re- 

stitue nu Ja termenul convenit ci la oră-ce cerere i-ar face 

deponentul (Guillouară, Depot ct sequestru, n. 20. Comp. 

n. 21—93). 
11. Depositul, dice legea, este esenţial gratuit. Dacă 

Sar stipula o plată am avâ o locaţiune 6ră nu un deposit- 

Cu tâte acestea art. 1600, 2 presupune că s'a stipulat o plată 

pentru paza depositului, aşa că există contradicţiune în lege. 

Pentru a concilia aceste texte s'a dis că în art. 1600 avem 

o locaţiune &ră nu un deposit. Intro altă explicaţiune se 

dice că pâte depositarul să primâscă vre-o plată, însă ceea, 

ce primesce este atât de minim cu serviciul ce '1 face, în 

cât contractul nu perde caracterul săi de gratuitate, întoc- 

mai ca o donaţiune cu sarcini. 
Vom ved6 că sequestrul pote să fie cu plată și aci no-: 

tim 6răşi o diferență între depositul propriii dis şi se- 

questru. | 

Art. 1592. Depositul este voluntar sati necesar. 

19. Se recunâsce două feluri de deposite: depositul 

voluntar şi depositul necesar. Secţiunea IL se ocupă exclusiv 
de depositul voluntar, Secţiunea V de depositul necesar; 
&ră secțiunile II şi III sunt comune. 

SECŢIUNEA IL . 

Despre depositul voluntar 

„Art. 1595. Depositul voluntar se formsză prin consimţimîntul celui 

ca dă şi celui ce primesce lucrul în deposit. 

„irt. 1597. Depositul voluntar nu se' pote face de cât prin înscris. 

18. Am arătat că depositul din. punctul de vedere al 
formei contractului este simplu consensual. Art. î597 nu
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contradice cele ce am spus. Romanii -iceaii că depositarul 

trebue să 'se bucure faţă cu deponentul de atâta, încredere 

în cât nu este permis acestuia să % i6să vre-un act prin 

care să dovedâscă existenţa depositului. Aceași considera” 

ţiune a urmat în dreptul frances și de aceea se admitea 

proba cu martori pentru dovedirea depositului ori câtă va- 

l6re ar av6. O rămășiță de cea ce se urma în dreptul vechii 

frances o găsim în art. 1924 e. N., nereprodusde legiuitorul 

nostru, unde se dice că dacă depositul în valre mai mare de 

150 franci nu este probat prin scris, depositarul este credut 

prin simpla sa, mărturisire asupra faptului depositului, asu- 

pra lucrului dat în deposit precum şi asupra restituirei lui. 

Articolul 1597 are de scop a pune depositul în regula co- 

mună a probelor. Nu se pâte dovedi cu martori un deposit 

ce trece peste 150 lei vechi. Proba cu marturi însă este ad- 

misă pentru un deposit mai mic. de 150 de lei, precum și 

în ceasul în care există și un început de dovadă. Cu alte cu- 

vinte articolul 1597 este referitor la modul de a proba €ră 

nu la modul de a se forma contractul de deposit. | 

Art. 1596. Depositul voluntar se face în tot-d'a-una numai de către 

proprietarul lucrului deposit, sai prin consimțimîntul săi expres ori 

"tacit, 

14. Aşa cum este conceput articolul termenii lui sunt 

pr6 generali. Se pote ca un deposit să fie făcut și de acel 

care nu este proprietar, cum ar fi un usufruetuar, care de- 

pune un lucru pe care el are usufruct, nu în numele pro- 

prietarului, ci în numele sti proprii." 

SECȚIUNEA III 

| . Despre îndatoririle. depositarulul 

A. Indatorirea de a ingriji de lucrul depus 

„Art, 1599. Depositul trebue să îngrijască de paza lucrului depus, 

întocmai precum îngrijesce de paza lucrului s5ă.., | - 

Art. 1600. Disposiţiunea articolului precedentă trebue să se aplice cu 

mai mare rig6re: ” -
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1. Când aepositarul s'ar fi oferit a primi un 'deposit; 

2, Când star fi stipulat vre-o plată pentru paza depozitului; 

3. Când depositul s'a făcut numai în folosul depositarului; 

„£. Când sar fi alcătuit expres că depositarul să fie răspundător de 

ori-ce culpă. : 

Art. 1601. Depositarul nu răspuude nici odată de stricăeiunile pro- 

„venite din forţă majoră, afară de casul când a fost pus în întârdiere, pen- 

tru restricțiunea lucrului depus. . 

15. Prima obligațiune ce o are depositarul este acea 
de a păstra şi îngriji lucrul depus. Scopul chiar al deposi- 
tului este acâstă păstrare şi îngrijire. In privinţa îngrijirii 

ce trebue să pue depositarul redactorul s'a depărtat, de re- 

gula pusă în art. 1080, după care r&spunderea unui debitor 

este acea în abstracto, acea a unui bun proprietar; aci se 
cere diligenţa luată în concreto, adică acea pe care deposita- 
rul o pune el însuși în propriele sale lucruri. |. 

16. Cu tâte acestea Chiar acâstă răspundere în concreto, 

se -pâte aplica de judecător cu mai multă rig6re în anume 
casuri. 

Mai întâi se vorbesce de casurile în cari însuși de- 
positarul s'a oferit pentru a i se încredința, lucrul. 

Guillouard (n. 53 şi 54) citeză ca exemple de casuri în 
cari depositarul -s'ar fi oferit el însuşi, acela, al exposiţiuniă 
făcută de un stat saii de o comună sălile gărilor în cari se 
așază lucrurile călătorilor, depositarii publici, precum gre- 
fieri, casa de depuneri, casieriile generali. | 

17. Al doilea; cas. citat, de art..1600 este când.se dă o 
plată depositarului. Am vădut deja dificultatea ce întîmpi- 
năm asupra, acestei disposițiuni faţă cu regula; că depositul 
este un contract esenţial gratuit. 

18. In al treilea rînd se citâză casul în care depositul 
a avut loc exclusiv în interesul depositarului. Acest cas se 
presintă rar în practică. Se citâză însă următorul exemplu, 
devenit 6re-cum clasic. Cine-va, are trebuință la o epocă 
Viitâre de lucru: sati, de o :sumă de bani şi se „adresâză la 
altul ca să "i i promită ca lu epoca arătată, când va av6 tre- 
buinţă de -acel lucru saii de acei bani, va avâ la dispoșiţi- 
unea sa acea cu care vrea să se împrumute. El nu se îm- 
prumută de acum, pentru că, mai ales fiind vorba de bani,
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nu voesce să plătâscă de acum dobânda. Acel cărui i se 

adresâză 1 răspunde: îți daii lucrul saii suma de bani ce 'mi 
ceri ; însă la epoca ce 'mi spui că "ţi trebue eii nu mă voiii 
alla pe aci; 6că însă "ţi daii ce 'mi ceri, păstrâză lucrul în 
depozitul tăi până când îl vei întrebuința“. La început ne 

găsim în faţa unui deposit,. care se constitue în interesul 

numai al depositarului. 
19. Cât pentru al patrulea cas, el merge de la sine. 

Părţile sunt, libere să micşoreze sati să mărâscă ră&spunde- 

rea depositarului. 

20. Articolul 1601 aplică regula "xerierală pentru per- 

derile sati stricăciunile provenite din forţa majoră. 

B. Abţinerea din partea depositarului de a întrebuința 

lucrul pentru sine 

Art. 1602. EL nu pste să se servâscă de lucrul depus fâră permisiunea 

expresă sau tacită a deponentului. 

Art. 1603. Nu pote de loc să caute-a vedea lucrurile ce i s'aii de- 

positat, ducă i s'au încredinţat la o ladă - închisă sai sub o 'copertă si- 

zilată, 

21. La Romani depositarul care întrebuința pentru dîn- 
sul lucrul depus comitea adesea un furtun. In dreptul. mo- 

dern un ;depositar infidel pote fi urmărit . pentru - abus de 
încredere. 

Dacă proprietarul autorisă pe depositar a întrebuința 

lucrul, acesta pote să o facă. Autorisarea pâte fi adesea sub- 
înțelâsă. Aşa d. e., cine-va depune o sumă de bani la o casă 
de bancă sait la casa de depuneri, este subînţeles de părți - 

că depositarul pote dispune de banii depuşi. 

Să notăm că prin împrejurarea că depositarul este au- 

torisat să întrebuințeze pentru sine lucrul depositat, .con- 

tractul de deposit nu se schimbă, într” un comodat saii în- 

tr'un împrumut. 

22. Dacă depositarul nu cate liber să se servâscă cu 

lucrul depositat, cu mai mult cuvînt el nu pâte dispune de 

acest lucru. Ast-fel depositarul nu pote înstrăina oră împru- 

muta lucrul ce i s'a încredințat. 
23, „Autorii discută cestiunea dacă depositarul infidel
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este dator să dea deponentului profitul ce a tras din depo- 
sit. Laurent (AXVII, n. 112), opinâză că depositarul nu da- 

toresce dobândi la banii depuși și întrebuinţaţi în folosul 
săii, de când Gin diua chemării în judecată, cu mai mult 

cuvînt, deci autorul nu o spune, depositarul nu datoresce 
deponentului profitul ce a tras din întrebuințarea lucrului. 
Paul Pont (Petits contrats, I, n. 469), admite sistemul opus, 
după care depositarul datoresce şi dobândi de drept şi pro- 

“fitul obţinut din întrebuințarea sa, ilicită. Guillouară (Depot 
et Sequestre, n. 74 şi 75), uirmâză sistemul cel mai r&spânâit, 
după care depositarul datoresce dobândi din diua întrebu- 
ințăriă, însă nu este ţinut a da socotâlă de câştigul obținut. 
Nol credem că sistemul ui Laurent este cel mai bun. Dacă 
deponentul nu ar obține restituirea la, cererea ce ar face, 
saă dacă lucrul prin întrebuinţarea ilicită a, depositarului 
S'ar deteriora, se pote cere daune. interese, însă nimic nu 
autorisa pe depositar a pretinde peste daunele interese în- 
cercate. In privința dobândilor art. 1504 de la societăţi și 
1544 de la mandat sunt disposiţiuni excepționale cari nu se 
pot aplica la alte ceasuri, nici chiar prin analogie. 

24. Dacă depositul este secret, adică dat într'o ladă, 
într'un pachet, într'un plic, depositarul este dator să se ob- 
ție de a căuta conţinutul. Contravenind la acâsta deposita- 
rul riscă a fi urmărit pentru abus de încredere. Deponentul 
pote dovedi chiar cu marturi conţinutul depositului. 

C. Indatorirea de a restitui lucrul depus 

1. Ce trebue să se restitue, 

Ari. 1604. Depositarul trebue să înapoeze tot acel lucru cea primit. 
„___ Un deposit de bani, când -depositarul conform art. 1602, făcuse în- 

trebuinţare de dînsul, trebue. să se restituâscă în acele monete în cari 
s'a făcut, atât în casul de sporire cât şi în acele de scădere a valorii lor. 

Art.. 1605. Depositarul nu e dator de a restitui lucrul depositat de 
cât în starea în care se află în trupul înapoerii. Stricăciunile survenite fără 
faptul să, rămân în sarcina deponentului. 

Art. 1608. Depositarul trebue să se restituâscă fructele produse de lu- 
crul depositat şi culese de dînsul, - 

"EL nu e dator de a plăti nici o dobândă pentru banii ce i s'au de- 
“positat, afară numai din qiua de când a fost pus. în întârdiere.:
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25. Natura depositului. face că depositarul trebue să 
restitue chiar lucrul ce a primit în daposit. După cum am 
v&dut în acâsta depositul diferă de împrumut. 

O aplicare a acestei reguli o face alin. 2, art. 1604. Se 
presupune că s'a făcut depositul unor monete determinate, 

chiar dacă depositarul a dispus de acele monete, şi în fi- 
xarea acestui cas textul rumân diferă de cel frances, totuși 
restituirea trebue făcută în aceleaşi monete, ori-care ar fi 
variațiunea cursului lor. Este bine înţeles că depositul arăta 
a nume determinate monete, pentru că alt-fel se va-urma ca 
întrun deposit neregulat,. în care Sar arăta numai valdrea 

numerică a depositului. 

26. Depositarul nu este în drept să oprâscă nimic pen- 
tru dînsul şi deci dacă lucrul depus ar fi frugifer, lucru 

rar pentru mobilele cari nu sunt sume de bani, depositarul 
care le strânge este dator să le restitue. Dobândile unui 
capital depus în bani nu sunt datorite -de cât din diua pu- 
nerii în întârdiere a depositarului, fără să fie necesitate a fi 
chemat în judecată. 

„drt. 1606, Depositarul cărui s'a luat prin forţă lucrul depositat, şi 

care a primit în locu-i o sumă de bani sai ori-ce alt lucru trebue să re- 

stituâscă acea ce a primit. 

27. Soluţiunea se explică ușor, depositarul nu este de 
vină dacă prin forță i s'a luat lucrul, el nu trebue să re- 
stitue de cât cea ce a primit în schimb. In fapt este dificil 

„de a găsi casuri în cari să se pâtă lua cu forță un lucru, 
dându-se alt-ceva în schimb. Se pot cita casurile de requi- 

siţiune, casuri pentru cari cuvîntul forța nu este tocmai bine 
ales. Cât pentru cele-l-alte ceasuri, un furt, o distrugere, apli- 
carea articolului este mai dificilă, pentru că acțiunea în des- 
păgubire aparţine deponentului iară nu depositarului. 

Art. 1607, Eredele depositarului, care a vîndut în bună credință lu- 

crul ce .n'a sciut că este depositat, este dator numai să restitu6scă preţul 

primit sau să cedeze acţiunea sa contra cumpărătorului, dacă preţul nu ar 

fi fost plătit. 

28. Un deposit a fost făcut, depositarul: încetâză din 

viață, moștenitorul săi, credând ca lucrul  depositat aparţi-



458 DREPTUL CIVIL 

nea depositarului și deci: a devenit proprietatea sa, în acâstă 

erdre vinde acest lucru, deponentul, care, îndată ce a aflat 

de mârtea depositarului, trebuia să însciințeze despre de- 
posit pe moştenitorul săi, nu pâte pretinde de la acesta de 

cât preţul obţinut sati creanţa ce există contra cumpărăto- 
rului dacă preţul nu afost plătit. 

29. Cea ce legea prevede pentru casul când lucrul de- 
pus a fost vîndut de eredele de bună credinţă se aplică și 
în ceasurile în cari acest erede a dispus de lucru sub oră-ce 
alt titlu.de cât vîndarea. Aplicarea regulei se face fără di- 
ficultate când eredele a dispus prin .vre un contract cu titlu 

oneros, însă este mai delicat a decide în ceasuri în cari dis- 

: posiţiunea ar fi avut loc cu titlu gratuit, de exemplu, ere- 
dele a dăruit lucrul depus? Se dice că depositarul numai 
este ţinut să restitue nimic, pentru că el nu se înavuţesce 
cu nimic (Colmet de Santerre, VIII, n. 147 bis 11). Opiniunea 

dată de -Aubry et Rau ($ 403 text: şi n. 6), după care ere- 
dele donator trebue să restitue val6rea lucrului în momen- 

tul facerii darului, ni se face preferabilă. Eredele deposita- 

rului nu are să se plângă, pentru că ori cât ar fi de bună 

credință, el moştenesce obligaţiunile depositarului şi nu se: 
pâte sustrage de: la executarea, acestei obligaţiuni, invocând 

o greșlă a sa. | 

| Dacă sredele de bună credință a consumat pentru el 
lucrul depus el va fi dator să restitue valdrea lucrului la . . 
epoca consumării (Guillouard, Depot et Sequesire, n. 79). 

2. Cui să se facă deposilul? 

„Art, 1609. Deponentul nu trebue să .restituâscă lucrul depositat de 

cât acelui ce i l'a încredinţat, sai acelul în al cărui nume s'a făcut depo- 
situl, sai persânei arătate spre a-l primi. 

„Art. 1610. Depositarul nu pâte pretinde ca deponentul să probe că 
lueruil depositat este proprietatea sa. ” 

| Cu tste acestea, dacă descoperă că lucrul este de furat şi cine este 
adevăratul proprietar, trebue să vestescă acestuia depositul ce i s'a făcut, 
interpelându-l a-l reclama în un termen determinat şi îndestulător fără 
prejudiciul disposiţiunilor coâicelui. penal. . 

Dacă acela care a fost vestil de acâsta, neglige reclamarea deposi- 
tului, depositarul este bine liberat prin trădarea depositului î în mâna acelui . 
de la care s'a primit. : 

Art. 1617, Se stinge ori-ce îndatorire a: depositarului, dacă se desco- 
peră și se probâză că el este însuşi proprietarul lucrului: depositat.
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30, Depositarul este dator să restitue depositul aceluia, 
care i l-a încredințat. El nu pâte zădărnici restituirea sub 
pretextul că deponentul nu ar fi proprietarul lucrului depus, 
Saii cerându-i acestuia, să dovedâseii că el este proprietarul 
acestui lucru. De la deponent sa primit lucrul, cu el s'a 
încheiat contractul, lui trebue să i se restitue depositul. 

Dacă în contractul depositului, sait prin un alt act de- 
ponentul a arătat o altă persână, căreia să se facă restitui- 
rea, atunci acâsta va primi depositul. 

Depositarul se p6âte opune la restituirea depositului 
dacă dovedesce că el este: proprietarul lucrului depus. Se 
înțelege că aplicarea, acestui este mai 'rară, pentru că el 
presupune sai existența unei erori la epoca contractării, 
sau un eveniment posterior depunerii, care a făcut să trâcă 
proprietatea la depositar. 

31. Se pâte: întîmpla ca lucrul depus să fi fost furat. 
Adesea depositarul, ca și cumpărătorul lucrurilor furate . 
pote fi urmărit ca tăinuitor (art. 305 C. Pen.), şi la 'ac6sta 

face alusiune alineatul al. doilea la fine al art. 1610. | 

Presupuind pe depositar de bună credinţă la primirea 
depositului, dacă el află în urmă că lucrul depus este furat, 

el nu pâte, fără o hotărîre judecătorâscă definitivă dată față 
cu deponentul să restitue victimei furtului lucrul furat. De- 

positarul este dator, îndată ce află că. lucrul depus a fost 
furat, să anunţe pe proprietar de existența depositului, să-l | 
invite a reclama într'un termen fix, convenabil. Dacă pro- 
prietarul lucrului furat şi depus nu reclamă lucrul, lăsându-l 
în negligență, depositarul se pâte libera restituind lucrul 
celui care i l'a adus. Guillouară (n. 101) aplică articolul și 

în ceasul în care: lucrul depus fusese perdut. E 

“Art. 1611. In cas de mârte a deponentului, lucrul depus nu se pâte 
restitui de cât eredelui. 

“Dacă sunt'mal mulţi eredi, lucrul depositat trebue să se restitutscă, 
fie-cărul din ei, o parte pe cât i se cuvine. ” 

Dacă lucrul nu se pâte impărţi, eredii irebue să se un6scă între 

dînşii asupra modului primirii lui. 

Art. 1612. Dacă deponentul prin schimbarea statutului săă a perdut 

administraţiunea bunurilor sale dupi facerea: deposituluj, acesta nu se 
pâte restitui de cât pers6nei însărcinată cu administrațiunea averii depo- 

nentulul. Ie
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Art. 1613. Dacă depositul a fost făcut de câtre un tutor sai admi- 

nistrator în asemenea însușire, şi administrațiunea sa a fost încetată în 

momentul restituirii, acâsta nu se pâte face de cât către persâna ce a fost 

represintati, sai câtre noul ei representator. 

32. Restituirea nu se pote face valabil tot-d'a-una în- 
săși pers6nei care a făcut depositul. Se pote ca deponentul 

să transmită altuia proprietatea lucrului depus, în care cas 

noul proprietar ar face bine să ia declarare de la deponent 
ca să i se remită lui depositul. 

Se pâte asemenea ca deponentul să fi fost numai usu- 
fructuar al lucrului depus și înainte de remitere usufructul 
să fi încetat. In acest cas remiterea va trebui făcută pro- 

prietarului. 

Se pâte ca deponentul să fi încetat din viață, restitui- 

rea se va face moștenitorului. Dacă sunt mai mulţi moşte- 
nitori, remiterea se va face fie-cărui din ei în proporţiune 

cu partea 'ce are în moştenire. Dacă restituirea parţială este 
imposibilă, moştenitorii trebue să se înțel6gă asupra per- 

s6nei cărei să se facă restituirea. 
„88. Câte o dată restituirea depositului nu se pote face 
proprietarului chiar dacă el este deponentul. Acâsta se în- 

tîmplă atunci. când prin o împrejurare deponentul perde 

capacitatea de a primi. Aşa deponentul proprietar este pus 

sub interdicțiune sau declarat falit, ori fiind o femee și-a 

"constituit dotă lucrul depus, în fie:care din aceste casuri 
restituirea va trebui să se facă tutorului, sindicului, băr- 

batului. 

34. Dacă depositul s'a făcut, de un mandatar legal și 
dacă mandatul.a încetat depositul se va restitui sai pro- 

prietarului, când el va fi capabil a-l primi, sait acelui care 
a înlocuit pe mandatarul deponent. Așa d. e. un deposit s'a, 
făcut de un tutor, de un sindic, de bărbat,. tutela înceteză, 

saii se schimbă tutorul, falimentul se ridică sait se înlo- 

cuesce sindicul, ori a avut loc restituirea zestrei, restituirea, 

se va face fostului minor, fostului falit, sati noului tutor, noului 
sindic, însă femeei, care dacă încă este măritată trebue să 
aibă autorisarea.- bărbatului. 

3. Unde să se facă vestibiivea.
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„Art. 1614. Dacă prin contractul de deposit s'a stipulat locul unde 

trebue să se facă restituțiunea, deponentul trebue să transporteze acolo 

imerul depositat: spesele însă ce s'ar face sunt în greutatea deponentului. 

Art 1615. Restituţiunea trebue să se facă, dacă prin contract nu se 

arată locui, acolo unde se află lucrul depositat. 

85. Contractul pâte să arate locul unde să se facă re- 
stituirea. Dacă pentru transportarea lucrului depus se cere 
vre-o cheltuială, acesta privesce pe deponent. Când restitui- 

rea trebue să se facă în alt loc de cât unde s'a încredinţat . 

depositul, adesea, intervine, pe lângă contractul de deposit, 
și contract de transport. | 

Când contractul ni araţă unde să se facă restituirea, 

ea se va face acolo unde se găsesce lucrul, mai adesea, 
acolo unde chiar s'a făcut depositul, dacă depositarul sehim- 

- bându-și locuinţa, nu a dus depositul cu sine. 
4; Când si se facă restituirea. 

Art. 1616. Depositul trebuo să se restituescă deponentului îndată ce 

" Sa reclamat, chiar când S'ar fi stipulat prin contract un anume termen 

pentru restituirea lui; se exceptă însă casul când, în formele legale, s'a 

notificat depositarului un act do sequestru saii de oposiţiune la restitu- 

țiunea saii la strămutarea lucrului depositat. 

Art. 1619. Depositarul pâte să oprâscă depositul până la plata inte- 

grală cuvenită lui din causa depositului. 

36. Depositarul trebue să restitue depositul ori-când i 
S'ar cere, chiar dacă s'a prevădut un termen în care resti- 
tuirea trebuia să fie făcută, termenul fiind neapărat în folo- 

sul deponentului. In practică acâstă regulă suferă excepţiuni 
în casul unui deposit neregulat. Casa, de Depuneri are chiar 

reguli speciale, după cari i se acordă Gre-cari termeni în 

cari restituirea sumei să se facă. 
37. Afară de casul în care depositarul probâză că este 

proprietar al lucrului depus, el pote refuza restituirea în 

cas când i s'a notificat vre-un sequestru, cerut de creditor 

al deponentului, asupra lucrului depus, sai când cel al trei- 
lea, se pretinde proprietar pe acest lucru și face oposiţiune 
la restituire în mâinile depositarului (Guillouard, n. 144). 
In aceste casuri depositarul este chiar dator a nu face re- 
stituirea, pentru că pâte fi expus la daune interese. 

38. In fine, în al treilea rînd, depositarul pâte refuza
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restituirea când a făcut cneltuieli pentru paza lucrului, până 

ce ar fi despăgubit de deponent. Depositarul are dreptul de 
retențiune asupra depositului până vă fi despăgubit. 

SECȚIUNEA IV 

Despre îndatoririle deponentului 

Art. 1618. Deponentul este îndatorit a întârce depositarului tâte spe- 

sele ficute pentru păstrarea lucrului depositat, şi a-l desdauna de tote per- 

derile căşunate lui, din causa depositulul. 

"89. Nu avem a reveni asupra ideii că depositul, ca Și 
mandatul, comodatul și împrumutul, este un contract uni- 

„lateral, sinalagmatic imperfect după unii autori, și că obli- 
„gaţiunea deponentului nu nasce din contractul de deposit, 

"ci din o împrejurare ulteridră, care pote să nu se prezinte. 

40. Intre alte puncte ce se discută asupra obligațiunii 

deponentului este şi acea a se seci dacă deponentul dato- 
resce dobândi pentru plățile făcute de depositar cu ocasiu- 
nea depositului, din diua plăţii. Nu credem fundată asemă- 
narea ce face Guillouard (n. 110) între depositar și mandatar. 
Curgerea de drept a dobândii este o excepţiune şi nu se 
pot întinde casurile în cari ca să potă avea loc. 

SECȚIUNEA V 

Despre depositul necesar 

Art. 1620. Depositul necesar este acela ce se face sub sila une! în- 

timplări, cum un foc, o ruină, o predare, un  naufragiii saă alt eveniment 

neprevădut de forță majoră. 

„Art. 1621. Proba prin martori este admisă pentru depositul necesar, 

şi chiar în casul când valdrea depositulul ar trece peste o sută cinci deci lei. 

” “Art. 1622, Depositul necesar este supus la tâte regulele depositului 
voluntar, și fără prejudiţiul disposițiunilor art. 1198. 

4, Cine-va găsesce în mijlocul unui sinistru, un incen- 
diă, o ruină, o inundaţiune, un naufragiă, un tumult, o pre- 
dare şi caută a scăpa pe lângă viața sa ori câte obiecte ar. 
butea. Acest, nenorocit încredirțeză din obiectele sale ori
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cărei persâne se găsesce lângă dinsul. In realitate avem aci 
un deposit, însă un deposit. nu încredințat cu voiă bună a 
deponentului ci silit din împrejurări,. din care causă depo- 

situl acesta se numesce necesar, miserabil după cum îi dic 

unii autorii. Imprejurarea că depositul este silit și că depo- 
sitarul nu are putinţa de a alege persâna cârui să i încredin- 

ţeze depositul, a făcut, pe Troplong (Du Depit, n.208), să vadă 

în depositul necesar nu un contract, ci un quasi contract. Cu 
tote că Real, în presentarea acestui titlu corpului legiuitor, 

ice: „Aci nu este. vorba de un contract, dar mai exact de 
un quasi contract fundat pe necesitate...“ (Penet, XIV, p. 
507), totuși nu putem vedea de cât un contract. Necesita- 

tea în: care. se găsesce deponentul, nu "i ridică absolut. 
voinţa în aalege ori să lase lucrurile prada sinistrului, ori - 
să le încredințeze cuiva. Riguros vorbind pâte că nici de- 
ponentul nu primesce depositul cu voe bună, ci silit re 

cum de compălizmire Și de datoria de a da ajutor deponen- 

tului. 
Așa dar avem și aci acord de voințe. | 
42. In depositul necesar urmăm regulele stabilite de lege 

pentru depositul voluntar, întru cât natura lui o permite. 
Așa, legiuitorul chiar spune că proba cu martori care nu 

este admisă pentru un deposit voluntar ce trece peste 150 

„lei vechi, se pâte face pentru depositul necesar ori care ar fi | 
„val6rea lui. Aci se aplică regula că proba cu martori și pre- 
sumpțţiunile de fapt sunt admise ori de câte ori pentru faptul 

ce este a se proba, a fost imposibilitate de a lua o probă 
preconstituită. Redactorul spune acest lucru atât în art. 1621 
cât şi în art. 1022. 

Art. 1623. Ospătătorii orl hangil” răspund ca depositari, peniru tâte 

lucrurile aduse în localul lor de un călător, depositul unor „așa lucruri 

trebue să se considere ca un deposit necesar. 

Art. 1624. Ei răspund de furtul sai siricăciunea lucrurilor călăto- 

rului, în cas când lucrul sau stricăciunea s'a comis de servitori, ori de cei 

însărcinaţi cu direcţiunea ospătărielor, ori de străinii ce le frecuentâză. 

„Art. 1025. Ei nu sunt răspundători de furturile comise cu mâna 

* înarmată sati în alt-fel cu forță majoră. 

43. Legea asimilâză unui deposit necesar aducerea de 
către călători a lucrurilor ce aii cuei într'un han sat hotel.
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Laurent (XXVII, 136) observă că asimilarea acestui de- 
posit cu acel necesar nu este de cât din punctul de vedere 
al probei, dar că există acestă diferenţă și anume : depositul 
este un contract absolut de bine facere, în care deposita- 
rul nu trage nici un folos, pe când hangiul, hotelierul, de şi 

nu primesce niciun preţ pentru păstrarea, lucrurilor, totuși 

el profită de deposit prin plata ce face visitatorul și con- 
chide la răspunderea mai mare a hotelierului conform art. 

1600 n. 3. 
44. Cui anume se aplică acâstă regulă a depositului 

necesar. Aci se ridică o mulțime de discuțiuni. In prineipiă 
interpretarea este restrictivă și de acea cu drept se refusă 

„a se considera ca deposit necesar lucrurile aduse într'o câr- 

1 

ciumă, întrun birt, întrun restaurant al unci gări, într'o 

cafenea, la un vagon cu paturi. Discuţiunea se ridică mai 
mult pentru stabilimentele de băi şi aci este o tendinţă prac- 
tică a se intinde aplicarea depositului necesar acestor sta- 
bilimente (V. asupra diferitelor ceasuri Laurent XAVII, n. 
150—152. Guillouard, n. 137. Planiol, IL, n. 2235). 

45. Legea merge mai departe şi face r&spundători pe 
hangii nu numai de furturile şi stricăciunile făcute de Gme- 
niă de servicii ai hanului, lucru ce nu ar fi de cât aplicarea 

art. 1000, dar şi cele comise de străini cari ati putut visita, 

hotelul. Este de datoria hotelierului asupraveghia asupra lu- 

cerurilor lăsate prin camere. 

46 Necontestat legea este prea rigucâsă şi de aceea 

în practică de multe ori se va cerceta dacă călătorului nui 
se pote imputa vre-o imprudență sai negligenţă. Negreșşit 
că anunţurile puse că nu se răspundă de furturi nu sunt 
oposabili călătorilor, dar 6răşi călătorul care avâ cu el obiecte 
preţi6se saii valori însemnate era dator săle declare la biu- 
roul hotelului. Consideraţiunea acâsta a dictat în Francia, le- 
gea din 13 Aprilie 1889 după care răspunderea pentru va. 
lori saii lucruri, preţi6se se mărginesce la cifra de 1000 lei 
și art. 701 codul german care fixâză răspunderea la 1000 
mărci. 

17. Se înţelege că hotelierul - nu răspunde când dove- 
desce că perderea este causată prin forța majoră, cum 
este exemplul citat de art.. 1625, mână armată, ete.
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„CAP. Il a 

Despre Seauestru 

48, Capul III trateză în: | o 
Secţiunea I (art. .1626).: Despre diferite feluri. de se- 

questruri ; | a 

Secţiunea II (art. 1027—15831): Despre sequestru conven- 
zional ; | | - 

Secţiunea III (art, 1032— 1634) : Despre seguestru. ju 
diciar. ” 

SECȚIUNEA 1 

“ Despre diferitele feluri de seduestru 

Art. 1C26. Sequestrul este convenţional sati judiciar. 

49. In înţelesul cel mai larg al cuvîntului prin seques- 
tru se înțelege ori-ce măsură de siguranță asupra unui lu- 

ceru. In materie de urmărire sequestrul este primul act. Acel 

ce are titlul executor, după ce notifică debitorului titlul săti 
X face o somaţiune de plată, după care începe urmărirea 
prin sequestrarea mobilelor, cară sai sunt puse sub peceţii, 

sait se încredințâză unui custode spre a le păstra, până la 

punerea lor. în vîndare (art. 418 proc. civ.). Asemen6 ima- 
bilul urmărit, după facerea comandamentului, pote fi încre- 
dinţat unui custode (art. 518 proc. civ.). Dar chiar neavând 
cine-va un îitlu executor pâte în anume casuri determinate 

să câră a fi înființat un sequestru pe mobilele debitorului, 
în acest cas sequestrii se numesce usigurător, expresiune 6re- 
cum nu tocmai fericită, pentru-că sequestru este tot-d'a-una * 

o măsură de asigurare (v. art. 610, 613 proc. civ., art. 809 

cod. com.). 
Sequestru de care ne ocupăm aci presupune existenţă 

unui proces asupra unui sait mai multor lucruri, mobili sati 
imobili, ori asupra unei universalități de bunuri, până la 

judecarea definitivă a procesului se 'încredințâză obiectul în 
litigii unui. al treilea, care se obligă al păstra până la fine 

68153 50
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şi a '] restitui aceluia cărui judecata în mod definitiv i-a 
recunoscut dreptul asupra lucrului. . 

Acel cărui lucrul se încredințâză este un adevărat de: 
positar ; el însă primesce numirea de sequestru. | 

50. Sequestrul este un adevărat deposit, însă am v&- 

qut că el diferă de depositul proprii dis în mai multe 

puncte. 
Aşa depositul este tot-d'a-una un contract resultat al 

acordului voinţelor părților, a deponsntului, vom vede că 

în sequestrul judiciar, una cel puţin din părţile litigante, 

departe de a consimți, se opune la sequestru. 
Am vădut că depositul propriii dis nu pote avâ de 

obiect de cât lucruri mobili, sequestrul pote cuprinde ŞI 

imobili. 
Depositul propriii dis este esenţial gratuit, sequestrul 

mai ades6 este cu plată. 
In fine vom ved6 că legea impune sequestrului 6re- 

cari obligaţiuni şi “i recunosce unele puteri asupra obiec. 

tului lui “încredinţat. 
„Bi, Sequestrul pâte fi voluntar sai judiciar. Secţiu- 

nea II-a se ocupă de cel d'intâiii, Secţiunea [II-a de -cel de 
al doilea. 

SECŢIUNEA II 

Despre sequestru convenţional 

Art, 1627. Sequestrul convenţional este depositul unui lucru în li- 

tigiu făcut de una sait mat multe pers6ne unui al treilea care ia asupră'şi 

îndatorirea de a''1 restitui, după terminarea procesului, celui. care va de- 

clara judecătorul că se curine. 

Art. 1628. Seguestrul pâle să nu fie gratuit. 

"Art. 1629. Când este gratuit se aplică asupră'i regulele depositului 

propriu dis, cu deosebirile ce se vor arăta mal jos. 

Art. 1630. Obiectul seguestrului pot fi bunuri mobiil sai imobili. 

Art. 1631, Depositarul, însărcinat cu un sequestru nu pâte fi liberat 

de dinsul înainte de terminarea procesului, de cât atunci când tote părţile 

interesate vor consimţi, sai când va urma o causă ce se va judeca, de 

legitimă, 

52. Am arătat de ajuns în ce constă sequestrul con- 
vențional, care în trâcăt fie dis, este forte rar. Să repeţim
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că sequestrul pâte. f cu plată, că el pâte cuprinde şi 

imobili. 

Sequestrul este dator a păstra, Tucrul cât ţine proce- 
sul; el nu pote restitui depositul de cât sai cu consimţi- 

mâîntul părţilor care i la încredinţat, saii invocând o causă, 
pe care judecata să o găsâscă legitimă. 

| Ast-fel restituirea, nu pâte fi făcută de cât la termina- 

rea litigiului şi numai acelui cărei judecata recunâsce drep- 

tul asupra lucrului dat în sequestru. 

SECȚIUNEA III 

Despre sequestru judiciar 

Art. 1632. Afară de casurile statornicite de codicile de procedură 

civilă, judecătorul pote ordona sequestrul: 

1. A unui imobil sai a unui lucru mobil pentru a cărui proprie- 

tate ori posesiune se judecă două sati mai multe persâne; 

2. A lucrurilor oferite de un debitor spre liberarea sa. 

" Art, 10338. Depositul judiciar dă nascere la obligaţiuni reciproce între 

sequestranţi şi depositari. 

Depositul trebue să se îngrij&scă de păstrarea lucrului sequestrat. 

'Trebue să "1 dea de fațăpentru vîndare spre îndestularea sequestran- 

tului, ori al restitui părţii de la care s'a sequestrat, la cas de revocaţi- 

une a sequestrului, 

Sequestrantul este dator să plătâscă depositarului salariul statorni- 

cit de lege, saă, în lipsă pe cât îl va hotări judecătorul. 

Art. 1634. Sequestrul judiciar se dă sati persânel asupra cărei s'ail 

învoit ambele părţi interesate, saă unei pers6ne numite de oficii de au- 

toritatea judiciură, 

Şi întrun cas şi într'altul, acel ce a luat în păstrare lucrul, este su- 

pus tutulor îndatoririlor ce nasc din sequestrul convenţional, 

Art. 615 proc. civ. Ori de câte ori există un proces asupra proprie- 

tăţii sai posesiei unul lucru mişcător, saii nemişcător, sai asupra admi- 

nistraţiei sai folosinţei unui lucru comun, judecata va put€, după cererea 

colul interesat şi citarea părţilor să încuviinţeze sequestrul lucrului san 

al bunulul comun, a cărui proprietate, posesie, administraţie sai folosinţă 

se discută putând să oblige pe reclamant a da o cauţiune, ce va fi fixată 

de judecată, 

Paza bunului seguostrat pâte fi încredințată sai deţinătorulul acelui 

bun, sai unef a treia pers6ră numită de judecător, în cas de neînțelegere 

între părţi. 
Di
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” Sequestrul va put face tâte actele de conservare şi administraţie. 

Va pute sta în judecată în numele părţilor litigante, cu privire la bunul 

pus sub sequestru, numai cu 0 prealabilă îndrituire a autorităţii care 
Va numit. , 

: Seguestrul judiciar va încasa orx- -ce venituri şi sume datorite, va 

put plăti datorii cu caracter curent, precum și cele constatate prin titlu 

executor. 

Plata sequestrului s se va Axa de judecata care l'a înființat, In nici 

un cas nu pâte depăşi pe fie-care an de dece la sulă din venitul net anual 

al bunului, apreciat de justiţie. 

53. Sequestru judiciar este acel ordonat de justiţie. Ar. 
ticolul 1632 c. civ. prevedea două casuri de sequestru ju- 

diciar, din cari cel de al doilea nu a găsit nici o dată apli- 
cațiune la noi, pentru că nu se cunâsce vre-un cas în care 
debitorul să delase averea sa creditorilor, pentru a se li- 
bera, de datorii. | 

La noi, ca şi în Francia, s'a discutat daca cele două 

casuri, prevădute la n. 1 al art. 1632 pot fi singurele în cară 

sequestrul judiciar să pâtă fi ordonat. Jurisprudența, îm- 

pinsă de necesitaţiile practice și urmată de jurisprudenţa, 
a căutat să lărgescă aplicarea sequestrului judiciar, art. 625 

proc. civ. a consacrat acâstă jurisprudență și a admis posi- 

bilitatea sequestrului judiciar, nu numai în cas. când este 
vorba de proprietatea sati posesiunea unui lucru, dar și 

când e vorba de folosinţa, sait administrațiunea unui lucru 
saii a unei averi. 

Dacă, pe de o parte, procedura a întins „ceasurile de 
sequestru judiciar, pe de alta a căutat posibilitatea de a-l 

face mai rar, dând judecătorului puterea de : a obliga pe cel 
ce '] cere a da o cauțiune. 

5t. P6te fi numit sequestru, sati persâna asupra cărei 

părţile se învoesc, sai, în cas contrarii, un altul numit de 
judecată. Sequestru pâte fi numit chiar deţinătorul lucrului. 
La, prima vedere sar părea că nu are nici un efect o ase- 
menea numire, însă lucrul nu este ast-fel. De la înființarea 
sequestrului deţinătorul este depositar al lucrului; el este 
dator să dea socotâla de administraţiunea sa şi de între- 
buinţarea veniturilor, de a restitui Iaerul la timp, sub ame- 
nințarea, în cas contrarii, de a fi urmărit pentru abus de în- 
credere.



DESPRE DEPOSIT ŞI DESPRE SEQUESTRU 469 

55. Sequestrul, îndată ce a primit sarcina, are şi obliga. 

țiunea, de depositar. către fie-care din părţile litigante. Obli- 
gaţiunile lui s'ar put& dice că nasc ca dintr'un contract, sai 
de la lege. Articolul 1633 e. civ. arată obligaţiunile seques- 
tirului mai cu semă în casul când debitorula lăsat bunurile, 

precum şi în casul când lucrurile s'aii urmărit de creditori. 
Putem. formula ast-fel caracterul;obligaţiunilor sequestrului: 

sequestrul este supus tuturor îndatoririlor unui depositar. 
56. Noul cod de procedură a căutat să determine cari 

sunt puterile sequestrului asupra lucrurilor încredințate lui. 
De și facerea unor reguli de drept civil de către codul de 
proc. civ., presintă Gre-cari inconveniente, totuşi fixarea pu- 

terilor sequestrului era necesară. Se dice că sequestrul are 
dreptul să facă acte de conservare și de administraţiune; 
"ac6sta este natural și indispensabil. 

57. Art. 615 adaogă. că sequestrul va putâ plăti datorii, 
adică se lasă la facultatea lui; apoi se arată cari datorii? 
Nici o dificultate pentru acele constatate cu titlul executor; 
însă pentru acestea este de notat că sequestrul nu este 

tot-d'a-una liber a le refusa plata. 

Se mai vorbesce însă şi de datorii cu caracter curent. Ce 

a înţeles' legiuitorul cu aceste datorii? Denumirea eşte ne- 

cesitată, fie în texte, fie în practică. Se pare că într'adins 

s'a căutat să se lase: la facultatatea, pentru a nu dice bunul 

„_capriţiit, al custodelui a plăti unele datorii, ale cui, bine 

înţeles ale avutului pus sub sequestru. 

58. Art. 615 merge şi mai.departe. Admite că seques- 

-trul judiciar pâte chiar să represinte în justiţie avutul 

sequestrat, constituit ast-fel într'un patrimoniu cu caracter 

de personalitate juridică deosebită. Mărturisim că acâsta ni 

se pare fârte grav. Mai întâiii nu se pricepe, juridic vor- 

pind, facultatea, lăsată judecății. Ori faci din avutul pus sub 

sequestru un patrimoniii deosebit, al cărui representat legal, 

pentru actele judiciare ca şi cele extra-judiciare, să fie se- 

questrul, negreşit cu puteri limitate, ori nu recunosci acâsta 

şi atunci la ce creezi o disposițiune ce pâte deveni o mt- 

sură: arbitrară. | | , 
Dar soluţiunea în sine este gravă. Cum, un sequestru 

să ptă, fie: chiar cu autorisarea - justiţiei, să potă dispune
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Gre cum de averea încredinţată şi judecata intervenită cu 
el să fie oposabilă acelui care în. definitiv este proprietar, 
mai ales în ceasurile în care judecata este.pentru posesiunea, 
folosința saii administraţiunea lucrului sequestrat ? Soluţiu- 
nea ni se pare fârte gravă. 

59. In fine, art. 615 se ocupă în ultimul alineat de plata, 

sequestrului, pentru fixarea cărei se lasă judecății atribu- 
țiunea, cu singura restricţiune ca salariul să nu trecă peste 
a decea parte din venit. Şi aci textul nu explică: plata, 

„pentru tot timpul duratei sequestrului să nu trâcă peste a 

qecea, parte, ori câţi ani ar dura, sequestrul, sati numai plata 

anuală. Textul cum este conceput ne duce la prima s0- 
luţiune.



TITLUL XII 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII 

1. Divisiunea pe care o face titul XIII este cea ur- 

mătâre: 
Cap. I (art. 1635): Despre contractele aleatorii în genere; 
Cap. IL (art. 1636—1638): Despre joc şi prinsore; 
Cap. LII (art. 1639—1651): Despre contractul de rendită 

pe viaţă, : ' 

CAP.I 

Despre contractele aleatorii în genere 

Art. 10635. Contractul aleatorii este convenţiunea reciprocă ale cărei 

afecte, în privinţa benefciilor şi a perderilor pentru tâte părţile, sau pentru. 

una sati mai multe din ele, depind de un „eveniment necert. 

Ast-fel sunt: i a. 

I. Contractul de asigurare; 

II. Imprumutul nautic; :.-. 
"TU. Jocul şi prins6rea ; 

IV. Şi contractul de rendită pe Viaţă. Cele două dintâiă se rogulză 

după legile comerciului maritim, .
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2. Am arătat în titlul Despre contracte saii convențiuni 

(n. 17), ce se înțelege printr'un contract aleatorii, precum 

ceea ce este confus în definiţiunile date de art. 917 şi 1035, 

arătând în același timp că şi în contractul aleatorii, chiar 

partea pentru care există un alecu, găsesce equivalentul obli- 

gaţiunii sale. 

3. Art. 1685 enumeră patru contracte aleatorii, dintre 

cari nu reservă de cât două pentru codul civil. 

Avem a observa că însuși redactorul arată că nu face 

o enumerare întregă a contractelor aleatorii, pentru că ele 

pot fi numerâse. Aşa cumpărarea unei recolte viitore, peş- 

tele ce se va prinde din prima aruncătură a plășei. 

Mai observăm încă că redactorul ne trimite pentru ori- 

ce contract de asigurare la comereiul maritim, pe când 

există asigurări pe uscat şi titlul SII, C. IL e. com. se ocupă 

de contractul de asigurare. 

Despre joc şi prins6re tratâză capul II, pe când ren-. 

dita pe viaţă face obiectul capului IL. 

CAP. IL. 

Despre joe şi prins6re 

Ari. 1636.- Legea nu dă nici o acţiune spre plata unui debit din joc 

saă din prinsdre. - . 

Art. 1637. Sunt exceplate jocurile ce contribuese la exercățiul cor- 
poral, cum: armele, cursele cu “piciorul, călare sati cu carul şi alte ase- 

menea. 
Cu tâte acestea judecătorul pâte să respingă cererea când suma 

pusă în joc saă la prinsâre ar fi excesivă. 

Art. 1638. Perdstorul nu pâte în. nici un, cas repeti ceea ce a plătit 

do bună-voe, afară numai în casul când "câştigătorul a întrebuințat dol, 

înşelăciune sai amăgire. - 

4 Cu tâte că în i societate se dice că datoriile din joc 
sunt sfinte și că cel ce nu plătesce o ast-tel.de datorie face 
un act necinstit, totuși legiuitorul-a credut, ca măsură 6re- 

cum de siguranță, să nu dea acțiune : “pentru obligaţiunile“ 
contractate priu joc sai prinsore. 

” Legea refusă acțiunea “pentru. a se reclama ' '0 , datorie
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de joc saii prinsâre, însă admite, de altă parte că ceea-ce 
sa plătit nu se pâte repeta. e 

5. Laurent (XXVII, n. 201) susține că judecătorul pâte 
chiar: de la sine, și fără să fie invocată excepţiunea, refusa, 

„acțiunea. Argumentul tras din aceea că obligațiunea ar fi 
naturală nu ni se pare concluant, pentru-că noi nu credem 
că aci pote fi o obligaţiune naturală. Dacă de o parte ar fi 
greii să admitem ca un judecător să condamne pe cine-va 
în lipsă pentru o datorie de joc, n-ar fi grei să admitem că 
defendorul, fiind și neinvocând excepţiunea, ba chiar recu- 
noscând p6te datoria, judecătorul să refuse a lua act. 

6. Jurisprudenţa în Franţa (V. Laurent XXVII, n. 204 
—206) refusă acțiunea și. în casul când cel ce a perdut, a 
subscris un bilet, prin care se dă dator. Negreşit că solu- 
ţiunea s'ar da, când procesul ar fi între cel cu care datorul 
a jucat, nu însă față. şi de acei de al treilea de bună-cre- 
dință, cărora s'aă negociat efectele subsorise. | 

7. Când jocul și prihs6rea ati de scop. exercițiul cor- 
poral sai cultivarea rasei animăle, atunci nu se refusă ac- 
țiunea ; însă se dă judecătorului . facultatea a respinge ce-. 
rerea, și cu mai mult cuvînt, de Și legea nu o spune, a 
reduce condamnarea pe. care el ar găsi-o excesivă: | 

| S. Dificultatea :în .practică se ridică: asupra validitații 
prinsorilor ce se fac, nu de cei ce se „luptă. sait al. căror 
animale sunt în joc, ci asupra, jocului şi alergărilor. altora. 
Jurisprudenţa. ca şi doctrina în practică sunt esitante 1), | 

„9. Nu vom insista asupra, cestiunii dacă datoria, din joc: 
de noroe constitue o obligațiune naturală. Din împrejurarea 
că legea refusă acţiunea şi în același „timp 'refusă. și .repe-.. 
tițiunea de ceea ce s'a plătit, s'a is că aci găsim elemen- 
tele unei obligaţiuni naturali. Noi.nu esităm să primim opi- 
niunea contrarie. Cum dice fârte bine Planiol (II, n. 2110), se 
pâte concepe ca o datorie de joc să fie considerată ca o obliga- 

țiune naturală însă ma este acesta ideca dmenilor de la 1805. Dacă 

se refusă repetirea pentru noi, după cum am Spus-o V ol. II, 

  

| » Vedi în priiinţa tîrgurilor cu termene. Christescu, art. 1636, adn. - 

l şi 2,
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Despre contracte şi oblig., n. 68) este pentru că legiuitorul 

face aci aplicarea regulei în turpi causa melior est causa pos- 

sidentis, 

CAP. III 

„Despre contractul de rendită pe viaţă 

10. Redactourl împarte acest cap în două secţiuni: 
Secţiunea I (art. 1639—1645): Despre natura contractului 

„de rendită pe tată; - 
__ Secţiunea II (art. 1646—1651); Despre efectele contractului 

de rondită pe viaţă între păr țile contrastanţi, - 

SECȚIUNEA 1 

Despre natura contractului de rendită pe viaţă 

*11..Renta, viageră este un contract prin care o pers6nă 

se obligă, drept un lucru mobil sai imobil primit în pro- 

prietate : definitivă, sau drept o bine-facere ce voesce a 
acorda să dea periodic câte o sumă determinată, cât timp 
va trăi, sait creditorul sati une-ori multe alte persone. | 

Originea rentei o găsim în dreptul vechiii frances, 

unde 'a fost creată pentru a micşora inconvenientele prohi- 
bițiunii iapramutului cu dobândă. La noi renta se obici- 
nuesce mai rar. i ” 

In Franţa se cunsce dous, feluri de rentă: renta per- 
petuă şi renta viageră. Vom cerceta la fine dacă în sistemul 
legii nostre renta a perpetuă este permisă. 

„Art.'1639. Renta. pe viaţă se pâte înfiinţa e cu titlu oneros, 
„Art. 1640. Ea se pâte constitui cu titlu ratuii prin donaţiune între 

vii sai prin testament. | - 
__Trebue însă atunci să fie revestită de formele cerute de legi pentru 

asemenea acte. 

„Art. 1641. Rendita pe viaţă înființată prin donaţiune saă testament 
este supusă la reducţiune, dacă întrece porţiunea disponibilă; este nulă 

| dacă se face în favOrea unei pers6ne necapabile de a primi.
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12. Renta pâte fi un contract gratuit saii oneros, după 
cum cel în favârea cărui ea este constituită o primesce fără 
să dea în schimb equivalentul sati dă un asemenea equi- 
valent. 

Intr'o . constituire de rentă pot figura două sati mai 
multe persâne. Aşa pâte Primus să dea lui Secundus un . 
capital pentru ca în schimb acesta să dea .celui dîntâiii.o 
prestaţiune periodică cât va trăi. Se pâte însă conveni între 
Primus și Secundus ca acesta să plătâscă renta lui Terţius. 
Dacă Secundus drept renta ce se obligă a da, nu primesce ni- 
mic în schimb, el constitue o rentă cu titlu gratuit şi Primus 
sai 'Terţius sunt donatari. Se pâte însă ca donatorul să fie 
Primus. In adevăr se pâte ca Primus să voiască a constitui 
lui Terţius o rentă cu titlu gratuit și în loc să se oblige el . 
a 0 da, găsesce pe Secundus, cărui i înstrăinâză un capital, 
cu obligaţiune a da renta lui Terţius. In acest cas consti- 
tuirea rentei este cu tițlu oneros între Primus și Secundus, 
însă între Primus şi Terţius ea constitue o donaţiune. Se 
p6te însă ca renta să fie cu titlu oneros pentru câte trei. 
Drept o sumă ce datoresce Primus lui Terţius se convine 
între Primus și Secundus că cel dîntâiă să transmită celui 
de al doilea un imobil cu obligaţiune pentru cumpărător ca 
în loc de preţ să dea o rentă lui Terţius. | 

Când renta este constituită în favOrea unui al. treilea 
vom aplica regulele ce am stabilit: lu casurile când cine-va 
stipuleză pentru- altul (V. Vol. II, Despre contracte sati, conven- 
țiuui, n. 80 şi urm.). 

13. Constituirea rentei cu titlu gratuit se  guvernăză, 

afară de casul prevădut în alin. Il al art. 1642, după regulele 

generale ale donaţiunilor saă testamentelor din punctul de 

vedere al formelor solemne, al capacităţii de ada saii'de a . 

primi, al raporturilor şi al reducerilor. 

- Art. 1650. Numai în casurile în cari rendita pe viaţă s'a înfiinţat cu 

titlu gratuit, se pâte și stipula ca dinsa să nu fie supusă şi , sequestrării. 

14, Drept afecțiunea ce cine-va aduce unei pârsno i 

constitue cu titlu gratuit o rentă viageră, care să-i asigure 

existența, puind-o la adăpostul ori-cărei împrejurări, Se pâte
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însă că acela cărui se constitue renta cu titlu gratuit să fie 

dator, așa că ar profita de rentă,.nu donatorul, ci creditorii 

lui; ori constituitorul pâte să .pue clauză că creditorii per- 

sonali ai donatarului să nu fie în drepta discuta renta con- 
stituită. Aceşti creditori nu se pot plînge, pentru că cei 

existenţi la epoca, constituirii rentei nu pot susţine că au 
avut în .vedere acestă rentă; creditorii posteriori iară nu ai 

să se plîngă pentru că &i, când ai acordat creditul lor, 
sciaii că nu vor putea discuta acâstă rentă. | 

15. Cea ce legea prevede pentru neurmărirea rentei 

se pote dice şi pentru: necedarea ei. Constituitorul rentei a 
voit să asigure donatarului existenţa cât va trăi, el se pâte 

teme ca donatarul să compromită acâsti existenţă, cedând 
creanţa sa, și de acea el înseră  clausa că renta să nu fie 
cedată, De aminteri în legile prin care se acordă cui-va o 
recompensă se prevede, ca. clausă de stil, ca recompensa 

să nu fie. nici urmărită nici cedată (Comp. și art. 408 şi 
409 Proc. Civ.). : 

16; Clauza de neînstrăinare 'sai neurmărire va & nulă 
în constituirea unei rente cu titlu oneros. In acest cas cre- 

ditorul rentei a sustras ceva din patrimoniul săă și credi- 
torii lui. fie .anteriori, fie chiar posteriori constituirii pot 
discuta renta care reprezintă averea înstrăinată; alt-fel ar 
fi în drept'a ataca, înstrăinarea ca făcută în paguba lor. 

“Asemenea clausa de neurmărire sati de necedare nu 
pote fi admisă atunci când renta ar face parte din reserva 
creditorului. Acâstă reservă nu 1 pote fi sustrasă creditorilor 
reservatari. - aa i 

Art, 1642, Rendita pe viaţă s se 'pâte îndința în fav6rea persânei ce 
„a plătit preţul, sai a altel a treia ce nu are nici un drept Ja rendită. 

In casul din urmă, de şi întrunesce însuşirile unei liberalităţi to- 
tuși nu este supusă formelor stabilite” pentru donaţiune ; “însă - este în totul 
supusă disposiţiunilor urticolului precedent, - 

cart 1643. Ea se pâle înfiinţa în  favorea unei sai mai multor pers6ne. 

17, Articolele 1612 și 1613 ar însemna ca o rentă pâte 
fi constituită în favârea unei a treia 'pers6nă, și că pote fi 
constituită -în -favârea mai multor pers6ne. Nici o dificultate. 
Dacă. „renta, este. constituită în favârea unei a treia pers6ne,;
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chiar dacă pentru dînsa constituirea este cu titu gratuit, 
actul constitutiv pâte fi. dispensat de formele unei dona- 
țiuni. Explicarea 'acestei dispense este uș6ră. Intre părţile 
cară convin asupra rentei, contractul este oneros, constitui- 
torul primesce equivalentul rentei și cel ce o stipul6ză 
dă acest equivalent, așa fiind nu s'ar pricepe că aceste părţi 
să fie nevoite a învesti contractul lor cu formele solemne : 
ale unei donaţiuni. De la acel însă care a stipulat renta și 
cel în favârea cărui ea este promisă, actul este gratuit şi 
regulele de capacitate de a dărui sai de a primi, de raport 
și de reservă sunt aplicabile. 

18. Cele ce arătarăm până aci trebuese admise fără di- 
ficultate. Găsim însă la finele alineatului 1 al art. 1612 cu- 
vintele sai a alici a treia ce nu ave nici un drept la vendită. Cum 

pâte fi constituire de rentă în favârea unei a treia, pers6ne 
și acestă personă să nu aibă drept la rentă? Ore constitui- 

rea ar fi nulă? Ore ar depinde de bună-voința celui ce'ă 
stipulat sait celui ce a promis rentă ca să o dea celui de 

al treilea ? Acestea sunt cu neputinţă, pentru că al. II pre- 

supune neapărat că renta este obligatorie. Am fi pâte în 

neputinţă de a lămuri lucrul, dacă nu ne am raporta la 
textul frances. - Renta pote fi viageră în acest înțeles ca ea 

să dureze cât trăesce beneficiarul, pote însă să se prevadă 
ca renta să dureze nu cât-este în viaţă beneficiarul ci cât 
va trăi a treia pers6nă, sai mai multe alte a treia per- 
s6ne. Articolul 1971 şi 1972 C. Nap., spune acest lucru şi 

așa fiind art. 1971 o explică că pâte fi constituită renta pe. 
capul unui al treilea, adică cât va trăi acesta al treilea, fără 
ca el să aibă vre-un drept asupra rentei. După acea art. 

1973 spune că renta pâte fi constituită în faire unui al 

treilea. Redactorul rumân a confundat constituirea unei rente 
pe capul unui al treilea cu constituirea rentei în favdrea unui 

al treilea şi credând că redactorul frances făcea repetiri inu- 

tile, a voit să le evite şi din art. 1971 și 1973 C.N. a făcut 

un singur articol, -1642, 

Art, 1644. Este fără lucraro ori-ce constituire de rendită pe viaţă, 

înființată în favorea unei persâne care era deja mârtă în momentul facerii 

contractului.
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| Art. 1645. Contractul de rendită. pe viaţă, în favârea unel pers6ne 

afectată de o bâlă de care a murit în interval de două-deci de dile de la 

data contractului este nulă. 
"Art. 10485. Infiinţătorul rentei nu pâte să se libereze de plata el; 

oferind înapoierea capitalului și renunțând la repetițiunea anuităților plă- 

tite, ori cât de lungă ar f viaţa acelor în a căror-favâre s'a înființat ren- 

dita, şi orl-cât de onerâsă fie „prestațiunea renditel. 

19, Renta este un contract aleatorii pentru acel care o 
promite, viaţa acelui pe capul cărui renta este coinstituită 
pâte să fie cât de scurtă şi cât de lungă. Deci debitorul 
rentei nu se pâte plînge că renta durâză prea mult sai că 
este prea oner6să; el trebue să execute integral obligațiunea 
ce şi-a luat. De altă parte însă nu se pâle cere înapoi de 
la ce este dator .renta, din cea ce a primit, sub cuvînt că 
durata ei a fost prea scurtă, chiar dacă mârtea celui pe 
capul cărui este constituita renta s'ar cauza prin un acci- 
dent neprevădut. 

20; Dacă mârtea acelui pe capul cărui s'a constituit 
renta mâre prin faptul debitorului, acesta neapărat va fi ţi- 
nut-la daune interese şi ca consecință pote vedea reziliat 
contractul de constituire a rentei. 
| 21. Dacă persâna pe capul cărei este constituită renta 
era încetată din viață în momentul constituirii contractul, 
este nul, pentru că nu are nică un obiect. Şi aci redactorul 
rumân nu înțelege ce însemnâză o constituire de rentă pe 
capul cuiva şi confundă acâstă constituire cu acea făcută în 
favorea cuivu. Nu se pâte concepe ca legiuitorul să se ocupe 
de cazul în care beneficiarul rentei era deja mort, pentru 
că un mort nu pâte nici contracta el însuși nică să se sti- 
puleze pentru el de către un altul. Observaţiunea ce facen 
este de un mare interes, pentru că o rentă viageră, consti- 

tuită pe capul unui al treilea, nu este nulă și nici nu se 
stinge prin mârtea acelui în favârea, cărui ea există, ea, con- 
tinuă An fav6rea moștenitorilor beneficiarului. 

2. Asemenea se consideră nulă renta când acel pe capul 

cărei + era constituită a murit în timp de două-deci de dile de 
la constituire de bâla de care era afectat la constituire. Și 
aci credem că redactorul rumân s'a înșelat când a tradus 
în favărea unei persone, în loc de pe capul unek persone. Cea, ce
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preocupă pe legiuitor este ca renta să nu fie stinsă îndată 

aprope după constituirea ei. 

SECȚIUNEA IL, 

Despre efectele contractului de rendită pe viaţă între părţile 
contractanţi 

23. Rubrica anunță mai mult de cât cuprinde secțiunea. 

Aci nu se vorbesce de efectele rentei ci mai mult se spune 

dacă contractul pâte fi desfiinţat în unele casuri, precum și 

în ce mod se consideră că se percepe renta. Afară de acâsta 

nu se pricepe de ce rubrică să spue că arată efectele rentei 

numai între părțile contractante şi nu față şi cu cei de al 

treilea, interesaţi. 

Art. 1646. Acela în a cărui favâre s'a înființat cu titlul o oneros o rentă 

pe viaţă, pâte să ceră sfărâmarea contractului, dacă înfiinţătorul ei nu dă 

“asigurările stipulate pentru executare. 

Art, 1647. Singura neplată a termenilor expirate a renditei nu dă 

drept celul în a cărui favâre este înființată să ceră întâreerea capitalului 

sati restituirea în posesiunea fondului înstrăinat. El are numai dreptul de . 

a face să se sequestreze şi să se vîndă averea debitorului săi și a cere 

că, neconsimţind debitorul, să se reguleze din produsul vîndăril o sumă 

suficientă spre plata termenilor. 

24. S'ar putea susține că art. 1616 este aplicarea regu- 

lei că condiţiunea resolutorie este subînțel6să în un contract 

și acest articol ar putea servi de argument celor ce susţin 

că regula se aplică şi la contractele unilaterali. In adevăr 

cine-va a înstrăinat un capital drept:o rentă viageră, pe care 

debitorul a promis să o asigure cu o garanție ore-care. 

- Acâstă garanţie nu se dă, condiţiunea sub care constituirea 

rentei s'a facut nu se îndeplinesce, contractul se consideră 

cum nu a avut loc. 
| 25. Redactorul codului Napoleon şi după el redactorul 

rumân nuniai aplică legea comisorie în casul în care debi- 

torul rentei nu plătesce renta la termenii conveniți. Consi- 

deraţiunea că ar fi grei să se liquideze situațiunea . după 

plata mai multor termene nu justifică, acâstă derogare, care 

constitue o inovaţiune a codului, fără să se arate pentru ce 

.
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ea se creeză (V. Planiol II, n. 9180). Neplata rentei la ter- 

men p6te să fie simțitâre pentru cel ce a înstrăinat averea, 
sa tocmai ca să pâtă fi sigur de plată la timp. A cere ur- 
mărirea, averii debitorului cu produsul cărei să pâtă că fie 
consemnat, un capital care se producă renta promisă ar fi 

a face ilusorii dreptul.. De acea, pentru a pre întîmpina 

acest inconvenient este bine ca creditorul să încerce pac- 
tul comisoriii, după care în cas de neplată a rentei să fie 
în drept a cere resilierea contractului. 

| Art. 1649. Rendita pe viaţă se dobândesce de proprietarul ei în pro- 
porţiunea dilelor ce a trăit. 

Daci însă s'a stipulat ca termenii ei să se plătâscă anticipat, atunci 

se consideră de câştigat fie-care termen din dina în care a venit plata lui. 

26. Venitul rentei este un fruct civil și prin urmare el nu 
se percepe de cât di cu di. Deci în anul în care râre acel 
pe capul cărui s'a constituit rentă se va acorda beneficia- 
rului partea, proporţională cu dilele cari aii trecut. 

La acâstă regulă legea derâgă pentru casul în care s'a 
stipulat termene de plată și s'a dis că plata să se facă cu 

anticipaţiune pentru : fie-care termen. O dată termenul de 
plată ajuns renta este câștigată beneficiarului pentru tot ter- 
menul, ori ce sar întîmpla în timpul duratei lui. 

ri. 1651. Proprietarul renditei pe viaţă nu pote să câră termenile 
expirate de cât justificând existenţa sa, ori existenţa persânet în favârea 
cărei a fost înfiinţată. 

27. Se înțelege că cel ce reclamă o rentă: constituită 
în fav6rea şi capul săi trebue să justifice că 'este în viaţă, 
adică că el este proprietarul rentei. Articolul mai! adaogră 
că trebue dovedit de către “proprietarul: rentei că trăesce 
acel în favorul cărui a fost renta constituită. Este ceva fără 
înțeles ca unul să fie proprietar al rentei care să o reclame 
şi altul acela în favorul cărui este renta - constituită; - expli- 
caţiunea, o găsim şi pentru acest articol în acea că redac- 
torul rumân în loc să dică-pe capul cărui a fost constituită a is 
în fatorul cărui a fost constituită. 

28. Şi acum: credem că putem pune cestiunea deja 
anunţată, dacă în. legea rumână este admisă constituirea, de
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rentă perpetuă. Reflectând mult asupra cestiunei am căpă- 

tat convingerea că în sistemul legii nâstre o constituire de 
rentă perpetuă nu este admisă. Mai întâi putem invoca ca 

argument de text nereproducerea articolelor 1909—1914 din 
codul Napoleon care vorbesc de renta perpetuă. S'ar putea 

răspunde, de şi nu cu mult succes, că redactorul rumân nu 
a credut să vorbescă de renta perpetuă în special, peniru 

că avea să trateze de rentă mai la vale. S'ar putea adăoga 
încă că în lipsa unui text care să prohibe formal renta per- 
petuă nu se pâte declara nulă constituirea ej. 

Cu tâte acestea noi credem ca consideraţiuni de ordine 
publică dictâză nulitatea constituirei unei. rente perpetue. 
Obligațiunea, de a plăti o rentă perpetuă pote fi saii numai 

personală sait garantată cu o ipotecă. Nu este dificil a do- 

vedi că o obligaţiune personală perpetuă, care să dureze nu 
numai cât ar trăi debitorul, dar să trecă la moştenitori în 
infinit, nu pote exista. Ar fi un fel de sclavie perpetuă. Am 
pută prin analogie invoca f6rte bine art. 1471. Apoi acâstă 

rentă după mai multe generaţiuni s'ar divide atât de mult 
în cât ar fi grea, perceperea şi apoi nu se prevede ce sar 
întîmpla când succesiunea sar declara vacantă sait sar 
primi cu beneficiu de inventar. 

Mai în tot-d'a-una o asemenâ rentă va avâ o garanţie 

reală. Ei bine, noi credem că nu se pote constitui asupra 

unui imobil, o sarcină reală, în favârea unei persâne. Le- 

giuitorul manifestă voinţa lui de a nu se permite o asemenea 
constituire. Aşa, pentru usufructul constituit unei persone 

juridice, art. 559 spune că el nu pâte dura mai mult de 30 

de ani, pe consideraţiunea dată de Romani că nu este bine 

ca usufructul să stea în infinit despărţit de nuda proprie- 

tate. Prohibițiunea,. absolută a substituţiunilor' ţine Crăși la 

considerarea de ordine publică (art. 803). Art. 1415 al. 2 

prohibe .pe: viitor constituirea ork-cărei locaţiuni perpetue. 

Ore o constituire de rentă perpetuă prin cedarea unui imobil 

care r&mâne afectat la plata rentei nu este cel puţin tot atât 

de gravă ca și o locaţiune ereditară ? Ore este dificil a sus- 

ţine ca proprietarul unui imobil „afectat în perpetuii la o. 

plată periodică se găsesce în o situațiune intolerabilă ? 

Ceea-ce spunem este atât de adevărat în cât codul 

63155 31
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Napoleon care admite constituirea de rentă perpetuă are 
grije să adaoge că o asemenea rentă prin esenţa ci pote fi 
răscumpărată şi că nu este permisă. interdicțiunea de r&s- 
cumpărare de cât cel mult pentru dece ani (art. 1941, e. N.). 
Dacă sar admite de bună constituirea la not a unei rente 
perpetue, putem în mod arbitrar adăoga că o asemens rentă 
se pote răscumpăra? Si la câţi ani ne vom opri pentru a 
fixa termenul în care să nu se pâtă răscumpăra ? 

EHcă pe scurt .consideraţiunile juridice Și economice 
care. ne fac a declara că considerăm nulă, ca contrarie in- 
teresului public, constituirea unei rente perpetue, ori-care 
ar fi titlul constitutiv: contraeţ oneros, gratuit sai tes- 
tament. . Ma .



TITLUL. XIV. 

DESPRE FIDEJUSIUNE (CAUŢIUNE) 

1. Divisiunea pe care avem să o facem este cea ur- 
mătâre : 

Partea LI, Cap. I: Natura fidejusiunel (art. 1652—1661); 

„__ Partea IL, Cap. IIl: Despre diferitele fidejusiuni (art. 1075 
—i678); o de 

Partea UI, Cap. ÎI (art. 1662—1774): - Efectele fidejusiunei 
şi în fine | | 

Partea 1V, Cap. 1V : Stingerea fidejustunei (art. 1779—1'784). 

PARTEA | 

„OCAP.I 

Despre natura şi întinderea fidejusiunei 

2. Legiuitorul nu dă definiţiunea fidejusiunei ; aci se 
feresce de a defini un contract. O definiţie ca să fie-bună, 
trebue să coprindă. tote elementele și am avut ocasiunea si
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vedem în cursul studiului nostru că mai tote definiţiunile 

date de cod sunt sati inexacte sai incomplecte. 
De la început trebue să nu cufundăm fidejusiuneu, Ccon- 

tract, cu obligaţiunea ce o are cine-va dea da un fidejusor 
sati o cauţiune. Fidejusiunea, ca contract, se petrece între 

un creditor şi o terță persână care promite să execute obli- 

gațiunea deja existentă a unui debitor principal, în casul 
când acesta nu ar executa; obligaţiunea de a da o cauţiune 
saii o fidejusiune, pâte să fie obiectul unei obligaţiuni con- 
tractată mai înainte; pote să [ie executarea unei obligaţiuni 
prin judecată şi cel ce fiind obligata da o cauțiune dă acâstă 
cauţiune, execută o obligațiune anteridră. Ca şi redactorul, 

vom întrebuința indiferent termenii de fidejusiune, cauțiune, 
chezăşie, cum se'dicea mai înainte. Cauţiunea este numită 
ŞI garanţie personală opusă garanţiii reali, ipoteca amanetul, an- 

ticresa. 

Art. 1652. Cel ce garaniâzi o obligaţiune se l6gă către creditor de a 

îndeplini: însuși obligaţiunea pe care debitorul nu o îndeplinesce. 

Art. 1658. Fidejusiunea nu pote să existe de cât pentru o obligaţiune 

validă. Cu tâte acestea se pâte face cine-va fidejusorul unei obligaţiuni 

ce pâte fi anulată în virtutea unel excepţiuni personali debitorului, cum 

de pildă în casul de minoritate. , 

Art. 1654, Fidejusiunea nu pâte întrece datoria debitorului nici pote 

fi ficută sub condițiuni mai onerâse. Pâte fi însă numai pentru o parte a 

datoriei şi sub condițiuni mai puţin grele. Cauţiunea ce întrece datoria 

sai care este contractată sub condițiuni mai onerâse e validă numai până 

în măsura obligaţiunei principale. 

"Art. 1655. Ori-eine pâte să se facă : fidejusor fâră ordinea și chiar 

fâră sciința acelui pentru care se obligă. Asemenea se pâte face nu numai 

pentru debitorul principal, dar şi pentru fidejusorul acestuia. 

Ari. 1656. Fidejusiunea trebue să fie expresă şi nu se pâte întinde 

peste marginele în care s'a contractat. 

3. Ca să fie contract de fidejusiune, se cere mai întâi 
ca a ori-ce contract consimț&mîntul părților și aceste părți 
sunt: de o parte creditorul şi fidejusorul de cea-l-altă parte. 
Contractul de fidejusiune se face prin simplul consimțămînt 
al acestor părți. Ca mai tâte contractele în dreptul modern 
fidejusiunea.. - este un contract consensual şi e destul, con- 
simțămîntul creditorului și al fidejusorului, pentru ca să 
existe contractul.
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Câte odată consimțămîntul creditorului e înlocuit prin 
“o hotărtre judecătorâscă. Se întîmplă adess ca o hotârîre 
„să decidă darea unei cauţiuni ; în urmă are să vină cauţio- 
natorul. În asemen6 cas, nu e trebuință, pentru existența- 
contractului, ca creditorul: să, consimtă formal, consimţămîn 

tul lui fiind înlocuit prin însăși hotărîrea care a obligat pe 

debitorul principal a da o cauţiune. 
4. Nu se cere, pentru a exista o cauţiune, consimţă- 

-mîntul debitorului, consimțămînt care pâte exista, dar care 
nu e indispensabil. Pâte să fie cauţiune chiar invito debitoris 
fără scirea debitorului şi există controversă dacă pote să fie 
fidejusiune contra voinţei debitorului principal, când acesta 
S'ar opune ca să fie garantat, — controversă în desvoltarea 
căreia vom intra mai târdiii. De-o-cam-dată reținem acest - 
punct cert că nu e trebuință, pentru casă existe contractul 
de cauţiune, de consimțămîntul debitorului. 

"5, In al doilea rînd ca să fie fidejusiune trebue să existe 
o datorie principală, fidejusiunea; . fiind un contract acceso- 
rii, un contract ce se creâză pentru ca să devină și mai 
valid și mai sigur contractul principal. 

De aci vom av6 a deduce.o mulțime de consecinţe 
împreună cu legiuitorul. Se pâte garanta ori-ce fel de obli- 
gaţiune : : obligaţiunea de a da un lucru, obligaţiunea de a 
da, o sumă de bani, obligațiunea de a face ceva, sai dea 
nu face: ceva. Să nu se pară curios că se pâte garanta o 
obligațiune de a face, chiar atunci când contractul se face 
întuitu debitoris. Obligaţiunea unui pictor de a face un tabloi 
pote să fie garantată, nu dâr pentru-că cauţiunea execută 
obligaţiunea debitorului principal, — pâte cauţiunea nici să 

nu scie să picteze —, dar ea se pâte obliga să plătescă 

daune-interese, provenite din aceea că debitorul nu și-ar 

executa obligațiunea. Aceleași observaţiuni şi pentru casul 

când debitorul se obligă a. nu face ceva, cauţiunea, fiind ţi- 

nută, în cas de nerespectare a convenţiunii, la daune-in- 

terese. 
6. Se pote garanta chiar o obligaţiune anulabilă, însă 

în acest cas vom av6o cestiune de fapt de constatat. In 

principii, cauţiunea fiind un contract accesorii și obligaţi- 
unea fidejusorului fiind obligațiune accesorie, acest acceso-
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rii urmâză sorta principalului. Aşa, dacă obligaţiunea prin- 
cipală.o nulă sati dacă ea se anul6ză, atunci neapărat ar 

trebui ca,.şi obligațiunea accesorie să se-anuleze şi așa să și 
urmâză în regulă generală. Insă dacă s6 vede că intențiu- 

nea, părților, când s'a făcut contractul de fidejusiune, a fost 
ca creditul să fie garantat, tocmai pentru casul în care de- 
bitorul, principal ar invoca nulitatea obligaţiunei sale, — fi- 
ind "vorba de o nulitate relativă, — tocmai pentru. casul 
acesta, s'a, garantat creditorul, negreşit cauțiunea, este vala- 
bilă. Lucrul e necontestat pentru casul de. incapacitate a 
debitorului principal. -fcă un minor care se duce să se 
împrumute, fără a împlini formele cerute de lege, 6că o fe- 

„mee măritată care face acelaşi lucru, fără a av6 autorisarea 
bărbatului sai pe aceea a justiţiei, cel ce: vrea să devină 
creditorul lor, "şi dice că acâstă împrumutare nu are tărie, 
de 6re-ce şi unul şi altul pâte invoca incapacitatea lor. Vine 
un al treilea și dice: "ţi garantez acâstă obligațiune, nu nu- 
mai când minorul sai femeea măritată n'ar executa obliga- 
țiunea, dar chiar în casul în care ei ar invoca incapaci- 
tatea, lor. Aa 

„7. Să mai amintim controversa dacă o obligaţiune na- 
turală se pote garanta şi că suntem de părere că ea sepâte 
garanta.: (Vol. II, Despre contract, n. 211). Când sunt mai mulţi 
codebitori solidari, se pâte garanta pentru unul numai din 
codebitori. . | | 

8, Se pâte garanta chiar o cauţiune. Cine-va a dat o 
„cauţiune, apoi vine o altă pers6nă.şi garantâză acâstă cau- 
țiune. Creditorul are două cauţiuni, însă în raport de la 
cauțiunea întâia, către cea de a doua, ne găsim ca cum. arfi - 
cauţiunea,. înțâia către cea de-a doua un debitor principal 
și deosebirea e mare de aceea când arfi un cofidejusor. Alt- 

„ceva e când sunt doui sai mai mulți cofidejusori Şi alt-ceva 
când se garantâză pentru cauţiune, garantul ia numele de 
Certificator de cauțiune. , 

9. Fiind-că fidejusiunea este un contract accesorii, 
întinderea fidejusiunei nu pâte fi mai mare de câta, dato- 
riei principale, deci un fidejusor nu se pâte obliga nici la 
mai mult de cât datoria principală, nici sub condițiuni mai 
grele de cât debitorul principal. De exemplu: cauţiunea să
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plătescă 500, pe când debitorul numai 400; sai cauțiunea 
să plătâscă acum şi debitorul” principal are un termen. In 

asemenea, cas, cauţiiinea există numai până la concurenţa 
datoriei principale, "precum pâte invoca termenul. 

10. De câte ori ar fi să se discute asupra dificultăţilor 
ce se nasc, întru cât privesce întinderea, obligaţiunilor cauţi- 
unii, interpretarea, în general se face în favârea ei. Cauţiunea. 
se obligă la tot, ce privesce datoria principală, fie principală 

fie accesorie. De exemplu: datoria principală e însoțită de o 

- elausă penală. Cauţiunea care garantâză o datorie cu o clausă 
penală, a considerat că a garantat, şi executarea obligaţiunei: 

principale şi plata penalităţei, în cas când obligaţiunea prin- 

cipală nu s'ar executa. Dar dacă ar fi vre-un dubii în pri- 
vinţa acâsta, atunci interpretarea, e în favârea cauțiunei. 

11. Cauţiunea în general. este cu titlu gratuit, din pune= 

tul de vedere al debitorului principal. Mai în general debi- 
torul principal nu dă nimic acelui ce garanteză pentru dîn- 

sul; însă cauţiunea nu exclude ideia ca debitorul principal 
să dea ceva cauţiunei, în schimbul garanţiei ce s'a dat. Am 
trebuință de o sumă de bani, cel ce voesce să 'mă dea, 'mi 

cere o cauţiune; mă due la'o a treia persână, o rog .să fie 

fidejusor și acâsta 'mi spune: „primesc, însă drept risicul 

ce 1] iati ca să „plătesc atunci câud nu vei plat dă” mă 

suma, cutare“. i m 

Cauţiunea, dar pâte să fie oner6să din punctul de: ve- 

dere al debitorului, adică debitorul să dea ceva cauţiunei 

pentru obligaţiunea ce contractâză sai garanţia ce dă. | 

12. Cauţiunea nu trebue confundată cu obligaţiunea ce: 

ia cine-va, de a determina pe un âltul să facă uri act juridic, 

adică se porter fort. Nimeni nu pote să promită pentru altul, 

nimeni nu pote să se oblige nici pe dînsul, nici pe altul 

pentru un fapt al altuia. Cu tâte: acestea, se pâte fârte bine 

ca cine-va să garanteze că o altă pers6nă va lua și executa, 

obligaţianea cutare. (Vol. II, Despre” contracte sat - convențiună, 

. 16 

VĂ Se întâmplă ca o persână să recomande pe o alta 

ca fiind solvabilă, ca fiind o persână care oferă destulă ga- 

ranţie, pentru ca să i se facă un credit 6re-care. In prin- 

Cipiii o simplă recomandare de felul acesta nu obligă la
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nimic, pe. acel care a făcut-o, însă în practica comercială, 

de multe ori o asemenea recomandaţie, se traduce prin o 

adevărată garanţie. Lucrul acesta trebue bine observat şi 
va fi în tot-d'a-una o cestiune de fapt, însă fârte adesea o 

recomandare echival6ză cu o garanţie. Negreșit că dacă o 
casă străină voesce să facă vre-unui comerciant un credit; şi 
necunoscând pe acest comerciant, se adresâză la o casă de 

încredere, din localitatea unde exercită comereii cel căruia 

voesce să-i facă credit şi cere Gre-cari notițe, Gre-cari cu- 
nosecințe asupra situațiunei acestuia, asemenea informaţiuni 
date de către acâstă casă nu atrag .după ele nici o  îndato- 
rire pentru dînsa; este mai mult o afacere de bună cre- 
dință și de sinceritate înainte de tâte. Dacă va fi fost înţe- 
legere ca să se frustreze casa străină, între comerciantul 
care cere credit şi casa careia i s'a cerut amănunte, ac6sta 
din urmă va fi ținută la daune interese, dar în principiă 
acâstă sciință aţă nu atrage după sine nici o obligaţiune. 
| 14. Cauţiunea pâte să se declare solidară cu debitorul 
principal. Vom vedea îndată că o cauţiune solidară, nu se 
bucură de aceleaşi beneficii pe cari le are în general cau- 

țiunea, dar cestiunea care se ridică în practică este a se 
sci, dacă cauţiunea solidară trebue în totul asemănată unui 
codebitor solidar. Se pâte fârte bine ca din trei codebi- 
tori Primus, Secundus și Terțius pentru o datorie de 60.000 
lei, Primus personal să nu fie ţinut a contribui cu nimic; 
cu tote acestea Primus va fi solidar ţinut faţă cu creditorul. 
E deosebire între acest cas şi casul în care. presupunem 
aceași datorie având ca codebitori solidari pe Secundus şi 
Terţius şi Primus vine să garanțeze acâstă obligaţiune fă- 
cându-se fidejusiunea solidară. | 

„Diterenţa e însemnată. Dacă Primus e codebitor soli- 
dar și dacă plătesce pe creditori, scim că în raportul. de la 
codebitor, datoria încet6ză să mai fie solidară şi prin ur- 
mare Primus nu va putea să câră de cât 30.000. de la Se- 
cundus și 80.000 lei de la Terţius; pe când dacă am avea 
fidejusiunea. solidară, Primus pâte pretinde atât lui Terţius 
cât şi lui Secundus întrega sumă de 60.000 lei. Solidaritatea 
continuă față cu Primus și din partea lui Secundus și din 
acea a lui Terţius. e



DESPRE FIDEJUSIUNE (CAUȚIUNE) 489 

15. Contractul de fidejusiune, petrecut între fidejusor 
și creditor, nu trebue confundat — cum am dis — cu obli- 
gațiunea ce are adesea, un debitor de a da o cauţiune pen- 
tru garantarea obligaţiunei sale. Sunt ceasuri în cari cine-va 
este dator să dea cauţiune. Vom vedea îndată câna vom 
vorbi despre deosebitele feluri de cauţiuni, cum legiuitorul 
obligă pe diferitele persâne de a da o cauţiune. 

„ Alt-ceva e când cine-va e. obligat să dea o cauţiune şi . 
în asemenea, cas sunt faţă în executarea obligaţiunei credi- 
torul şi debitorul şi alt-ceva contractul dintre cauţiune și 
creditor, contractul proprii dis de cauţiune. 

„Art 1658. Indatoririle fldejusorulul trec la eredi, afară de constrân- 
gerea corporală, chiar dacă îndatorirea era asigurată prin constrângere 
corporală, Ă 

16. Acest articol putea să nu figureze. Ori-ce obliga- 
țiune trece la moștenitorii debitorului și deci obligaţiunea 
cauţionatorului nu încetâză prin mârtea sa, ci se transmite 
eredilor săi. Se vorbesce însă aci de constrângere corpo- 
rală. Am avea ocasiunea să spunem că acâstă lege ' care 
“există ca lege, nu a fost la noi nici-odată aplicată. 

PARTEA III 

Despre diferitele fidejusiuni 

CAP. III 

Despre fidejusiunea legală şi cea. judecătorescă 

, 17. Sunt tret feluri de cauțiuni, din punct de.vedere 

“al causei care dă nascere cauţiunei: | 
1. Cauţiunea' convenţională, cea mai usitată, nasce din: 

contractul care intervine între creditor și cauţionator pentru 
garantarea, unei obligaţiuni, fie că participă sau nu -debito- 

rul principal; | | 
2. Cauţiunea legală, în unele casuri legea obligă pe o 

persână a da o cauţiunea; şi
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3. Cuuţiine judecătoriscă, atunci când justiţia obligă pe 
cine-va să dea o cauţiune. RI 

Art, 1673. De câte or1 o  pers6nă « e obligată de lege sau de judecător 

a da o garanţă, garanţele ce se oferesce trebue să aibă condiţiunile pre- 

scrise de art. 1059 și 1000. Fidejusiunea.judecătorâscă trebue încă să pâtă 
îi supusă la constrângere corporală. : . 

Art. 1676, Cel ce e, dator să dea o garanţă, e liber să dea un amanet 
sati altă asigurare care să se găsâscă suficientă pentru asigurarea creanţel. 

„Art. 1677. Garantele judecătorese nu pâte cere discuţiunea averei 
debitorului principal. ! 

Art. 1678. Cel ce sa făcut garante numal pentru fidejusorul judecă- 
torese, nu pâte să câră discuţiunea.averei debitorului principal şi a fide- 
jusorului. | 

„Ari. 1659. Debitorul obligat a da siguranță trebue să presinte o per- 
s6nă capabilă de a contracta, care să posâdă avere îndestulă spre a ga- 
ranta o obligaţiune, şi care să aibă domiciliul în teritoriul juridicţional al 

„ Curţii apelative la care trebue să se dea. 

Art. 1660. Solvabilitatea unui garant se măs6ră numa! după nemişcă- 
t6rele ce pot, ipotecate, afară de casul când datoria este mică sai afacerea 
«sto comereială. Spre acest finit nu se pot lua în consideraţiune nemişcă- 
t6rele în litigiă, nici acele situale la o așa depărtare, în cât să devie fârte 
dificile lucrările executive asupră-le.: . : 

» Art. 1661. Dacă fidejusorul, căpătat de creditor de bună voe sati ju- 
decătoresce, a. devenit apoi nesolvabil, trebue să se dea altul. , | 

Acâstă regulă nu se aplică în singurul cas în care fidejusorul s'a 
dat numai în puterea unei convențiuni prin care creditorul a cerut de fi- 
dejusor o anume pers6nă. 

18. Putem cita urmatârele casuri în cari legea. cere o 
cauţiune. ' ' 

Cauţiunea judicatian « sobpi (art. 15. e. div), desfiinţată prin 
noul cod de procedură. | | 

19. Avem art. 106 privitor la punerea în posesiune 
provisorie -a moștenitorilor .absentului. Ea. «nu, se, pâte face 
de cât cu îndatorire de a se da cauţiune. 

.20..Art..541 şi 541 privitâre, la obligaţiunea . usutruc- 
taarului de a da cauţiune, „Că se va folosi. ca un bun pă- 
rinte de familie, de nu va fi scutit prin actul constitutiv al 
usufructului,. ete.“ -...,. 

21. Art: 682 în materie ae + moşteniri, cu privire la cau- 
țiunea ce trebue să o dea sociul supravieţuitor, care nu 
vine la moștenire de . cât dacă nu sunt rude. până la al 
XII-lea rang.
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__ 99.-Art..718. El este dator — e: vorba de eredele bene- 
ficiar —, dacă creditorii sait .alte: persâne. interesate o cer, 

să dea cauţiune -solvabilă pentru preţul. mișcătârelor co- 
prinse în inventar. și pentru porţiunea prețului imobilelor 
nedelegată creditorilor. ipotecari. E 

93. Art. 1323. EL (vîndătorul). nu va, A dator să facă 

predarea chiar de ar fi şi dat un termen pentru plată, dacă 

de la vînqare. încâce cumpsratorul a cădut în faliment, sati 
în nesolvabilitate, în cât vînqătorul se află în pericol. de a 
perde. preţul, afară: numai dacă cumpărătorul va da cauţiune 

că va plăti la termen. 
„24. Art. 1364.. Dacă cumpărătorul este turburat saii are 

cuvînt de a se teme că ar fi' turburat prin-vre-o acţiune, 
sati ipotecară saii de revendicațiune, el.pâte suspenda plata 
prețului până ce vîndătorul va face s să înceteze burburarea 
saii va da câuţiune..: 

25. Și în fine: art. "1806 în materie de Durgză. După ce 
noul proprietar: a făcut notificațiunea prescrisă în termenul 

defipt. de articolul: 1804, și dacă preţul stipulat: nu pote aco- 
peri 'tâte datoriile privilegiate și ipotecare, ori-ce creditor 
al cărui titlu este înscris pote cere: punerea imobilului: “în 

vîndare prin licitare publică cu îndatorire: 

De a se spune a seri prețul imobilului. cu a deceu 

parte mai mult peste preţul stipulat în actul de înstr&inare: 

"26. În privinţa cauţiune judecătoresci avem diverse ar- 
ticole în codul de procedură civilă şi în codul de proce- 

dură penală, unde se dice că judecătorul pote lua măsuri 
“pentru a se da o cauţiune. Aşa în art. 129 proc. civ., când 

e vorba a se'sci dacă un tribunal pote să ordone executa: 

rea provisorie a hotăririlor sale, hotăririle tribunalului nu 

se po executa, de cât devenind definitive. 
27. Asemenea în materie de suspendare de: executare; 

avem art. 530 şi următorele. * 

28. Când e vorba de urmărire, de un sequestru asigu- 

rător, adică cine-va chiar înainte de-a avea o hotărîre de- 

finitivă, pâte. să pună sequestru și acest sequestru pote să 

fie făcut ca să ofere cauțiune. 
29. Judecătorul de instrucție pâte, în materie 'de de- 

liet propriii dis nu de crimă, să dea libertate provisorie
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urmăritului și pentru acâsta să ia o cauţiune, care să ga- 

* ranteze întru cât amenda la care pote fi condamnat acesta. 

30. Legiuitorul determină, pentru casurile în cari cine- 

va e ţinut să dea o cauţiune, ce condițiuni să îndeplineseă 
cauțiunea, personală. (Art. 1659, 1660, 1661, 1676). 

Legea dice că, acel ce este obligat să dea o cauțiune, 
trebue să presinte pe cine-va care să îndeplin6scă două 
condițiuni: 

a) Șă fie capabil de a se obliga. Dacă este o persână 
incapabilă, cel ţinut să presinte o cauțiune, nu-și execută 
obligațiunea. | 

31. 0) Să fie solvabil. Afară de unele casură determi- 
nate solvabilitatea se ia după nemișcătorele ce le are cel 
propus de fidejusor. Cestiune de apreciere din -partea ju- 

„ decătorului. de a vedea dacă aceste nemişcăidre comparate 
cu obligaţiunea principală sunt îndestulătâre. Aceste nemiș- 
cătâre însă trebue mai întâiii să nu fie contestate în dreptul 

de proprietate și să nu fie situate în prea mare depărtare 

-de locul unde are să se execute obligaţiunea principală, 
pentru ca creditorul să nu aibă prea mare greutate ca să 

urmărâscă aceste bunuri. | 
32. Se pote întîmpla ca o cauţiune să fi fost solvabilă 

în momentul când a fost dată şi să devină în urmă insol- 
vabilă. In acest cas, fie că cauţiunea a fost dată de bună 
voe, fără să fi fost debitorul principal obligat a da, fie că 

acâstă cauţiune s'a dat ca executare a obligaţiunei a debi- 
torului, acesta e dator să presinte o altă cauţiune solvabilă, 

„afară numai dacă se .constată că creditorul însuși a. cerut 

pe acest fidejusor personal, cas în care el nu mai pâte cere 

o nouă cauţiune. 

38. Acâstă condițiune de solvabilitate nu este' cerută . 
când e vorba de o cauţiune de mică importanţă. Nu avem 
să discutăm solvabilitatea cauțiunei după regulele stabilite 
aci, mai cu s&mă în materie comercială. sar părea curios 

pentru ce tocmai în materie comereială, adică în o materie 
în care creditul e lucru principal, să nu se ceră în general 
ac6stă solvabilitate. Explicarea este ușâră. Nu tot-d'a-una 
posesiunea, saii proprietatea unei averi imobiliare inspiră 
încrederea în comersiii. Ceea-ce face sufletul comerciului
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nu este tocmai starea saii averea însemnată a aceluia cărui 

i se face credit, ci e însuși creditul de care acesta, se bucură. 

"834. Obligaţiunea de a da cauţiune pste fi înlocuită cu 

un amanet saii cu o ipotecă. Acâstă amanetare pâte să ofere 

garantatului mai multă siguranţă. Ea se practică mai tot-d'a- 
una când e vorba de garanţi judecătoresci. 

PARTEA III 

CAP. II 

Efectele ecauţiunei 

35. Trecem acum la partea a treia a cauţiunei, cea mai 
importantă, la, efectele cauţiunei., Acest cap e împărţit în 3 
secțiuni : 

Secţiunea 1 (art. 1662—1668): efectele fidejusiunei între c cro- 
ditor şi cauționator ; ; 

Secţiunea, “IL (art. 1669—1673) : Efectele fidejushunti între 
debitor şi cauţionator ; şi în fine | | 

Secţiunea III (art. 1674): Ffectele făejusune între mai mulţi 

garanţi. : 

SECȚIUNEA 1 

Despre efectele fidejusiuner între creditor şi cauţionator 

Art. 1662. Fidejusorul nu este ţinut a plăti ereditorului de cât când 

nu se pâte îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebue 

mai întâi să se facă discuţiune, afară numai când însuşi a renunţat la 

acest beneficiii, s'aii s'a obligat solidar cu datornicul. în casul din urmă 

efectul obligaţiunii .sale se regulâză după principiile statornicite în pri- 

vinţa datoriilor solidare. 

Art. 1663. Creditorul nu este îndatorat să discute averea debitorului 

principal, dacă „garantul nu o cere de la cele dintâi lucrări îndreptate 

conira sa. : 

Art, 1664. Pidojusorul care cere discuţiune trebue să indice credi- 

torului averea debitorului principal şi să anticipeze spesele cuviinci6se 

pentru punerea în lucrare a executării. 

Nu se va ţine în sâmă arătarea bunurilor debitorului principal si-
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tuate afară din teritoriul circuniseripțiunii Curţei. apelative în care trebue 

să se efectueze plata, sati a bunurilor în litigii, orl a bunurilor deja ipo- 

tecate pentru siguranța datoriei, cari nu sunt în posesiunea debitorului, 

Ari. 1665. De câte or! cauţionatorul va arăta bunuri în cuprinderea 
articolului precedent şi va anticipa şi spesele 'cuviinci6se pentru : discu- 
ţiune, creditul rămâne cătra garant răspundător până la val6rea bunurilor 
arătate, în cas de nesolvabilitate a debitorului principal survenită prin 
amânarea urmăririi. 

Art. 1677. Garantul judecătoresc nu pâte cere discuţiunea averii 
debitorului principal. _ 

Art. 1678. Cel ce s'a fâcut garant numai pentrn fidejusorul judecă- 
toresc, nu pâte să ctră discuţiunea averii debitorului principal şi a fide- 
jusorului. N 

36. Fidejusorul e ţinut să execute obligațiunea, dacă 
debitorul principal nu o execută. Un punct important este: 
că creditorul nu este absolut ţinut să se adreseze mai în: 
tâiu la debitorul principal și apoi la cauţiune.. Pâte credi- 
torul să se adreseze în acelaşi timp la amîndoi ; mai mult, 
pote creditorul să se adreseze mai întâi direct Ja cauţiune. 
Cauţiunea, sai plătesce sati este în drept să invâce ceea-ce 
se numesce excepţiunea ori beneficiul de discuțiune. Pâte 
cauţiunea să dică creditorului: „mergi de discută mai în- 
tâiu bunurile debitorului principal şi dacă nu te vei îndes- 
tula, din acâstă urmărire, atunci adresâză-te Ja mine“. | 

Beneficiul de discuțiune nu pste fi invocat de cât nu- 
mai cu anume condițiuni: NE 

[. Beneficiul de discuţiune trebue invocat la cele din- 
tâiă lucrări îndreptate. contra cauţiunei, pe cari le-ar face 
creditorul. Dacă creditorul a început “acțiunea contra cau-: 
țiunei şi. dacă cauţiunea lasă să se facă somaţiuni, coman- 
dementul, ete., cauțiunea nu mai pâte să mai invoce benefi- 
ciul de discuţiune. a - 

_37. Il. Beneficiul de discuțiune nu pâte avea loc de cât 
dacă cauţiunea indică creditorului bunurile imobiliare asu- 
pra cărora pte să se facă urmărirea şi aceste bunuri tre- 
bue să îndeplinâscă unele „condițiuni, adică mat întâit că aceste imobile să fie situate în circumscripția Curţei de apel 
unde plata trebue să 'se facă Şi să nu fie supuse vre-unui 
litigiti sai afectate la vre-o ipotecă. - e 

38. Ill. Ca să pOtă eauţiunea invoca beneficiul de ais- |



- DESPRE FIDEJUSIUNE (CAUŢIUNE) 495 

cuţiune, trebue să înainteze şi spesele trebuinci6se credito- 
rului spre a face urmăririle. Nu e destul să spui: urmă- 
resce, ci trebue să depui şi spesele pe cari '1e- -ar ocasiona 
urmărirea, ca afiptele, publicitatea, ete. . 

39. Sunt casuri în cari fidejusorul nu pote să invoce 
beneficiul de discuţiune. Mai întâiu avem casul în care chiar 
cauțiunea a renunţat la acest beneficiu. Se pâte fârte bine 
ca creditorul să spue cauţiunii: „Ei accept garanția dum- 
nitale, dar se pâte întîmpla, ca debitorul principal! mai târ- 
zii să nu plătâscă şi dumnâta, în loc să mă despăgubesci, 
ai să 'mi invocă beneficiul de discuţiune, cer să renunți la 
el“. Fidejusorul: care acceptă acâsta, nu mai pste invoca 
beneficiul de discuţiune. 

40. Nu pâte invoca beneficiul de discuţiune cauţiunea, 

care s'a obligat solidar. Legea dice: că în acest cas. situa- 
țiunea se va determina după regulele! solidarităţii. Pe acest 
text se bas&ză, cei ce aseamănă cauţiunea solidară cu code- 
bitorul solidar, însă am arătat că altceva este o cauţiune 

solidară și alt-ceva e codebitorul solidar. Cu mai mult cu- 
vînt nu p6te invoca beneficiul de: discuțiune nici unul din | 
codebitori, chiar dacă. acest codebitor ar oferi să plătescă 
partea lui. 

41. Nu pâte invoca beneficiul de discuțiune cauţiunea 

judecătorescă. Ea nu pâte dice creditorului: „mergi de dis- 

cută averea debitorului principal şi dacă nu vei fi îndestulat, 
vino apoi să te plătesc ei“. 

“ 42. Certificatorul unei cauțiuni judecătoresc), adică o 

cauțiune judecătorescă nu pâte să invâce beneficiul de qis- 
cuţiune nici pentru bunurile debitorului principal, nică pen- 

tru bunurile „cauţiunei care a garantat-o. 

„Art. 1666. Câna mai, multe pers6ne ai garantat unul și acelaşi cre- 

ditor pentru una și aceași datorie, Ae- -care din ele rămâne obligată pentru 

datoria întrâgă. 

Art. 1067. Cu tâte acestea fie-cară din persânele =rătate în articolul 

precedent, întru cât nu a renunţat la beneficiul divisiunil, pâte cere ca 

creditorul să dividă mal întâiă acţiunea sa şi să o reducă la proporţiunea 

fie-cărui. | - : - 

Dacă unul din garanţi era nesolvabil, în timpul î în care “unul din er 

obținuse divisiunea, acesta rămâne obligat în proporţiunea unei asemenea
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nesolvabilităţi; dacă însă nesolvabilitatea a supravenit după divisiune, 

atunci nu mai pâte fi răspundător pentru acâsta. , 

Art. 1668. Dacă creditorul însuşi şi de bună voe a împărțit acţiunea 

sa, nu mai pâte să se lapede de acâstă divisiune, de şi mal înainte de 

timpul în care a primit-o, unii din cauţionatori ai fost insolvabill. 

„43. Al doilea mijloc de apărare saii a doua excepţiune 
pe care o pâte opune cauţiunea creditorului este Veneficiul 
de divisiune. Se presupune că pentru aceeași datorie sunt 
mai mulți fidejusori. Mai întâiui se pune principiul că fie- 
care cofidejusor este ţinut a garanta într6ga datorie, deci 

creditorul pâte să se adreseze la fie-care din ei întoemai ca 

la un codebitor solidar, pentru a cere plata întregei datorii. 
Insă acestă cauţiune pâte să invâce beneficiul de divisiune 
şi să, qică creditorului urmăritor : „împarte urmărirea între 
fie-care din cauţiuni şi de la mine nu reclama de cât par- 
tea meat. 

44. Se pote întîmpla ca unul din cofidejusori să fie in- 
solvabil. Ac6stă insolvabilitate se repartiseză între cei-l'alţă 

cofidejusori, intru cât insolvabilitatea există în momentul 

în care beneficiul de divisiune a fost invocat. Dacă acâstă 

insolvabilitate vine în urma invocării beneficiului de discu- 

ţiune, ea privesce pe creditorul. principal. Deja am vă&dut 

într” un articol mai sus, că dacă cauţiunea a fost urmărită 

şi dacă ea a opus beneficiul de discuţiune înaintând spesele 
urmărirei şi creditorul a lăsat să trâcă timp îndelungat până 

să urmărscă bunurile arătate de cauţiune aşa că aceste bu- 
nuri aii fost sau înstr&inate sai ipotecate şi cu modul acesta, 

a devenit insolvabil debitorul principal, acâstiă insolvabilitate 

privesce pe creditorul principal ca unul ce a greşit, neur- 
mărind îndată ce s'a opus beneficiul de discuţiune. 

Cu beneficiul de divisiune legiuitorul este mai nedrept 
pentru creditor. El acordă cauţiunii, care a opus beneficiul 
de divisiune, un 'drept câştigat, aşa că o insolvabilitate 
provenită în urmă din partea acestui debitor, privesce pe 
creditor. 

45.. Nu pâte să invâce beneficiul de divisiune acel ce 
a renunțat la acest drept. Pot părțile să trecă o clausă, prin 
care cauțiunea să renunțe la beneficiul de divisiune.
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46. Se consideră a nu avea drept la acest benâficiti 
cofidejusorul care se declară cauțiune solidară. Cauţiunea, 
solidară nu, pâte invoca beneficiul divisiunei, întocmai, 
după cele ce am vă&dut, cum nu pâte invoca beneficiul de 
discuţiune. 

drt. 1681, Garantul se pâte servi în contra creditorulul de tâte ex- 
epţiunile datornicului principal; însă nu "1 pâte opune acelea ce sunt 
curat personale datornicului. 

47. Cauţiunea pâte opune creditorului ori-ce mijloc de. 
apărare inerentă datoriei. 

P6te fidejusorul să spună: datoria principală este nulă, 
"saii s'a plătit; pote să invâce compensaţiunea, novaţiunea, 
ori-ce stingere de obligaţiuni cu alte cuvinte. Nu p6te opune 
însă mijlâcele de apărare cari sunt personale debitorului, 
adesea toemai pentru casul acesta s'a dat cauţiunea. 

48. In fine cauţiunea pâte invoca beneficiul subrogărei. 
Scim că între ceasurile de subrogare legală este şi acela în 
care cine-va fiind ţinut pentru altul, platesce pe creditor 
(art. 1168). Fidejusorul care a plătit pe creditor este subro- 
gat de drept în creanța creditorului plătit. Dacă creditorul 
a făcut vre-un act care ar avea de efect să priveze pe cau- 
ționator de beneficiul subrogărei la care are drept, cauțiu- 
nea pote să refuze plata creditorului principal, sub cuvânt 
că Pa privat de acest prețios beneficiii. Ac6sta este a patra 

"excepţiune pe care o pote opune fidejusorul. 

SECȚIUNEA IL . 

Efectele fidejusiuner de la fidejusor la debitorul priucipal 

dr. 1669. Cauţionatorul care a plătit are recurs contra debitorului 

principal, atât când a garantat cu sciință, cât şi când a garantat fără 

sciinţa lui. 

Regresul se întinde atât asupra capitalului cât şi asupra dobândilor 

şi a speselor; cu tâto acestea garantul nu are regres de cât pentru spesele . 

făcute de dînsul, după ce a notificat debitorului principal reclamaţiunea 

pornită asupră-i. 

Fidejusorul are regres şi pentru dobânda sumei ce a plătit, chiar 

65.53 32
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când datoria nu producea dobândă şi încă şi pentru daune interese, dacă 

se cuvine. 
Cu tâte acestea dobândite ce ar fi fost datorite creditorului nu vor 

merge în favOrea garantului de cât: din diua în care s'a notificat plata. 

Art. 1670. Cauţionatoral ce a plătit datoria intră în dreptul ce avea 

creditorul contra datornicului. 

49. Am spus că fidejusorul se pâte considera ca un 
mandatar al debitorului principal sati ca un negotiorum gestor. 

De câte ori fidejusorul a garantat cu sciință, și cu mai mult 
cuvînt, cu voinţa debitorului principal, de. atâtea ori rapor- 

“turile de la cauţionator la debitorul principal se consideră 

că ar fi acelea ale unui mandatar faţă cu mandantul să. De 
câte ori fidejusorul a garantât fără sciinţa debitorului. prin- 

cipal, de atâtea raporturile aceste se consideră a fi acelea 

ale unui negotiorum gestor faţă cu stăpânul. | 
Oreditorul voesce să urmărâscă pe debitor, pe când 

acesta sai nu se găsesce în locul unde urmărirea se face 
saii din altă împrejurare nu are cunoscință de acâstă urmă- 

rire; vine cuuţiunea și dice creditorului: „nu urmări, pentru 
că te garantez eii că o să fii plătit“, în realitate cauţiunea 
face un act de gestiune. 

Așa se explică. :pentru ce legiuitorul arată că ori de 
câte ori cauţiunea, a plătit, de atâtea ori este în drept să câră 
de la debitorul principal suma pe care a plătit-o şi legiui- 
torul spune că: „nu numai acâstă sumă, dar şi dobângile 
el. din momentul în care plata a fost făcută“. Aci paem una 
din excepțiunile la regula că dobândile nu curg din diua 
chemărei în judecată (art. 1154). 

Fidejusorul care a plătit, chiar dacă ereanţa, pe care a 
plătit-o nu producea dobândă, este în drept să câră de la 
debitorul principal pe lângă suma pe care a plătit-o și do- 
bânda la acâstă sumă. 

50. Mai.mult, cauţiunea e în drept să câră de la debi- 
torul principal cheltuelile făcute, pe cari dînsul a trebuit sa 
le plătâscă creditorului, însă numai acele cheltueli cari s'ait 
făcut în urma notificărei de către cauțiune debitorului, că 
creditorul o urmăresce. Cauţiunea care a lăsat să fie urmă- 
rită, fără să încunosciințeze de ac6stă urmărire pe debitorul 
principal, nu mai este în drept să reclame spesele, debito-
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rul principal fiind în: drept să "1 spună: „de ce nu m'ai 
anunțat, pentru că dacă mă anunţai plătiam pe dată și evi- 
tam t6te aceste cheltueli“. D. e. mai departe legiuitorul 
spune că, 'cauţiunea este în drept să csră debitorului: prin- 

cipal nu numai dobânda sumelor pe cari le-a plătit, dar încă 
pste să eră şi alte daune interese. 

Aci avem să notăm o nouă excepțiune la principiile 
generale. Scim că, dacă se datoresce o sumă de bani, debi- 

torul nu este ţinut la alte daune, provenite din întârziere 
"de cât ca dobândă. Debitorul datoresce cauţiunei și alte 
daune interese. 

51. Am vădut cum cauțiunea, pentru suma pe care o 

înaintză creditorului, este în drept să câră dobândă din 

momentul plăţii. Când însă cauţiunea a plătit dobânda mo- 
ratorie la suma datorită din momentul chemărei în judecată, 
acâstă dobândă nu e în drept s'o reclame de la debitorul 
priucipal de cât anume când i-a notificat că a fost chemată 

cauțiunea în judecată. Debitorul principal, sciind că dato- 

r6ză o sumă de bani fără dobândă şi vădând că nu este 
“chemat, în judecată, crede că nu datoresce dobândă și-fiind- 
că legea dice că un capital nu produce dobândă de cât din 

diua Chomărei în judecată, pe cât timp debitorul nu este 
acţionat, el este în drept să refuze plata dobândilor. 

52. In fine art. 1670 repetă 6răşi ceea-ce. am vădut; că, 
cauțiunea care a plătit este subrogată în tote drepturile cre- 
ditorului plătit. Vedem dar că . chiar ca mandatar, chiar ca 
negolorium gestor, cauţiunea încă este în drept să vină să câră 

a fi subrogată, saii mai bine e chiar subrogată de drept prin 
faptul că a, plătit pe creditorul principal. 

Art 1671. Cână sunt mai mulţi debitori principali solidari pentru una 

şi aceeaşi datorie, fidejusorul ce a garantat pentru el toţi, are regres con- 

tra fie-cârui din ei pentru repetiţiunea sumei totale 'ce a plătit. 

53. O datorie există între mai mulţi codebitori solidari. 

Cauţiunea, garanteză acâstă datorie solidară. Cauţiunea care 
plătesce, fiind subrogată în drepturile creditorului plătit Și 

creditorul având drept să reclame de la fie-care din code- 

bitori întrâga sumă, cauțiunea, prin faptul: subrogărei, are 
aceleași drepturi.
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54. Acest articol este invocat în sistemul pe care] cre- 

“dem cel mai bun şi după care chiar dacă cauţiunea e solidară, 
totuşi garantând pe. toți debitorii solidari, pâte să invâce 
solidaritatea, în contra îfie-căruia din acești codebitori. Nu 

trebue să considerăm o cauţiune solidară în raporturile sale 
cu codebitorii solidari, ca pe un codebitor solidar care nu 

pâte să câră de Ja fie-care din codebitori suma, întrâgă 
(art. 1053). Cauţiunea care s'a dat solidară numai în raport 

cu creditorul, renunță la beneficiul de discuţiune, dar nu 
putem merge până a dice că față cu codebitorii principâli - 
oa încetâză de a fi o cauţiune şi că nu ar putea cere dela 
fie-care din aceștia de cât partea, contribuitorie a fie-căruia 
la datoria lor. 

55. Legea dice: „fidejusorul ce « gurantat pentru ci toţi“, 

Dacă, un fidejusor a garantat; numai pentru unul din code- 
bitori, el nu are recurs de cât contra acestuia pentru în- 

trâga sumă, faţă cu cei-l'alţi solidaritatea încetâză. 

„Cu alte cuvinte în recursul pe care eauţiunea îl are 
contra codebitorilor, pentru cari nu a garantat, „datoria se 

devide. 

Art. 1672. Fidejusorul ce a plătit prima dată nu are recurs contra 

debitorului principal ce a plătit de-a doua ră, are însă acţiunea de repe- 
tițiune contra crediţorului. 

Când fidejusorul a plătit, fără să fost urmărit şi fără să fi însciințat 

po datornicul principal, nu va avea nici un regres contra acestuia în ea- 

sul, când în timpul plăței, datornicul ar fi avut mediă de a declara stinsă - 
datoria sa, îl rămâne însă dreptul do a cere înapoi de la creditor bani daţi. 

56. Legea presupune că fidejusorul, urmărit sati chiar 
neurmărit, plătesce pe creditor; în urmă creditorul de rea 
credinţă se adres6ză. la debitorul principal și acesta plătesce 
și Gînsul, fără să scie că datoria era plătită. Debitorul priu- 
cipal a plătit 0 datorie ce nu mai există şi ar trebui să aibă, 
acțiunea în. repetiţiune. Lucrul nu este aşa. Pentru ce? 
Pentru că de şi datoria'e stinsă faţă cu creditorul, debito- 
rul principal nu este descărcat. Chiar plătind cauţiunea, de- 
bitorul principal este dator să dea suma datorită cauțiunei, 
deci el care a plătit a doua ră a, plătit în realitate o da- 
torie a sa şi nu are repetiţiune. De altă parte cauțiunea,
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care a plătit pe creditor, 6răși a plătit o datorie ce exista, 
pentru că în momentul când cauţiunea a plătit şi datoria 
exista şi cauțiunea a plătit o datorie a sa. Cu tâte acestea 
legea spune că cauţiunea va avea repetiţiune contra credi- 
torului. E ceva p6te puţin juridic ca să aibă fidejusorul ac- 
țiunea în repetițiune contra creditorului, pentru o datorie 

„co exista şi pe care a plătit-o; de cât legea: nu a voit să 
mârgă până acolo cu subtilitatea. Deci cauțiunea va fi câre 
va avea dreptul de repetițiune. 

. Im al doilea aliniat se presupune alt-ceva. Se pre- 
supune că în adevăr a fost urmărită cauţiunea şi fiind ur- 
mărită, ea a plătit pe creditor. Dar de când s'a făcut plata, 
de cauţiune, a putut să intervină un eveniment care să 

apere pe debitorul principal contra creditorului: De 'exem- 
plu a intervenit o compensaţiune. Creditorul principal, 
după ce şi-a primit suma de bani de la cauţiune, a, devenit 
Ja rândul lui debitorul debitorului principal. Legiuitorul ice 
că de și acest eveniment a venit după ce se făcuse plata 
de către cauţiune, prin urmare după ce creditorul a; fost 
plătit, deci după ce a încetat de a mai fi creditor, cu tote 
-acestea fiind-că cauțiunea nu a notificat debitorului prinei- 
pal plata, debitorul pote fârte bine să invâce compensa- 
ţiunea. 

58. Diceam asupra aliniatului întâiu al acestul articol că 
legiuitorul presupune buna credință a debitorului care plă- 
tesce a doua ră. Textul francez dice :: „Cauţiunea, care a 

plătit înaintea datei, nu are recurs contra debitorului prin- 

“cipal care a plătit a doua 6ră, când densa nu l-a anunţat despre 
“plata care a făcubo“. Aceste din urmă cuvinte lipsesc. din re- 
dacţiunea rumânâscă; însă noi credem că suprimarea se 

„ datoresce numai unei nebăgări de sâmă de cancelarie, pentru 
că nu putea legiuitorul să oprâscă recursul acțiunii contra 

„ debitorului principal, când acesta plătesce pe creditor, având 
"cunoscință că cauţiunea plătise deja.. Acâsta cu atât mai 
mult cu cât alineatul al doilea spune curat că debitorul nu 
a fost încunosciințat de plata cauţiunii. 

Art. 1673, Fidejusorul și fâră să f platit polo să reclame desdau- 

nare de la debitor: . 

-
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1. Când e urmărit în judecată pentru a plăti; 

2. Când debitorul se află falit sait în stare de insolvabilitate. 

59. Aci. vedem că legea cit6ză casuri în cari cauţiunea 
pote cere de la debitorul principal plata datoriei, mai înainte 
chiar ca el să fi plătit pe creditor. 

Primul cas este când creditorul urmăresce în: justiție 
pe fidejusor ca, să plătâscă. ste urmărit în judecată nu însem- 
n6ză ca să fi exercitat de creditor acte de urmăriri. Este 
destul să fie pornită acţiunea. 

60. Debitorul fiind cădut în faliment, găsim că este de 
prisos să urmărâscă pe debitor, dicându-și că are o cau- 
ţiune destul de solvabilă. Cauţiunea însă este în drept să 
c6ră a fi înscrisă între creditorii falitului pentru plata ce va 
face creditorului principal. 

3. Când debitorul s'a îndatorat de a'l libera de garanţie întrun 
termen determinat și acesta a expirat, Î 

"61. Se întîmpla ca un debitor să râge pe al treilea să 
1 garanteze până la o epocă când '] va descărca de garanţie, 
de exemplu 2 sai 3 luni. Trece acest termen fără ca debi- 
torul să plătâscă creditorului spre a descărea cauţiunea ; 
acâsta e în drept să urmărâscă la rîndul ei pe debitor spre 
a îi descărcat de cauţiune. 

4. Când datoria a devenit exigibilă prin sosirea scadenţei stipulate. 

62. Creditorul având o cauţiune solvabilă nu se gră- 
besce să acţioneze pe debitor, pentru-că nu perde nimic 
dacă acesta devine insolvabil. Odată datoria devenită exi- 
gibilă, cauţiunea este în drept să se îngrijâscă şi să ia m&- 
suri ca plata să se facă. 

5. După trecere de 10 ant când obligațiunea principală nu are ter- 
men determinat de scadenţă, întru cât însă obligaţiunea principală nu ar 
A fost de aşa fel în cât să nu pâtă a se Slinge înaintea unui termen de- 
terminat, cum de exemplu tutela, ori întru cât nu sa stipulat contrariul. 

63. Cauţiunea, nu pâte fi ţinută indefinit la garantarea 
datoriei; creditorul nu urmăresce pe debitor din causa pote
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a relaţiunilor ce există între ei, cauţiunea este în drept să 
dică debitorului: „regul6ză-ţi posiţia, eii nu pot să garantez . 

pentru tine în infinit“ ; și de nu o face cauțiunea e în drept 
să ceră ea plata. 

64. Notăm o mică deosebire de textele franceze la alin. 
3: cuvintele „şi acesta a expirat“ lipsesc în. legea îrancesă şi 
la alin. 5 s'a “adăogat de legiuitorul nostru „şi întru cât nu 

sa stipulat contrariul“, 

SECȚIUNEA III 

Despre efectele fidejusiunei între mal mulţi garanți 

Art. 1674. Când mai multe persâne ai garantat pentru unul şi ace- 

laşi debitor şi pentru una şi aceeaşi datorie, are regres contra celor-lalţi 

garanţi pentru porțiunea ce privesce pe fie-care. - 

Cu tite acestea nu are loc regresult de cât când g garantul a plătit în 

unul din casurile arătate în articolul precedent. 

65. Cofiăejusorul, care a plătit, are recurs contra ce- 

lor-Valţi cofidejusori. Pentru a evita ceea-ce numea Pothier 
circuitul de actiuni, datoria se împarte de drept între cei-l'alță 
cofidejusori. 

66. Colidejusorii sunt solidar, dacă unul. plătesce în- 

trâga, datorie, situaţiunea, lui este aceea a codebitorului so- 

'“lidar care a plătit faţă cu cei-L'alţi codebitori; fidejusorul ce a 

plătit are beneficiul subrogaţiunii ; însă nu pâte cere de la 

fie-care din cei-l'alți codebitori de cât partea sa. 

PARTEA IV 

CAP. IV 

Despre stingerea fidejuisiunei 

67. Mai întâi legiuitorul nu se preocupă de un cas, 

care se înțelege de la sine, când fidejusiunea se stinge o 

dată cu datoria principală.
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Art. 1683. Dacă, creditorul primesce de bună-voe un imobil sai alt 
lucru în plata datoriei principale, cauţionatorul rămâne liberat chiar când 
creditorul a fost ovins din acel lucru. 

68. Se presupune în art. 1683 că datoria se stinge prin 
O datio în solutum. Debitorul principal, drept suma de 30.000 
lei, care se datorâză și pentru, care garantâză fidejusorul, a 
venit și a oferit o casă creditorului, spunândui: „drept da- 
toria mea de 30.000 de lei, îţi dau casa“, ofertă pe care o 
primesce creditorul. Datoria este stinsă. Presupunem acuma 
că mai târzii acâstă casă, care sa înstrăinat creditorului, 
nu era a debitorului și că creditorul este evins. Raporturile . 
dintre creditor şi debitor sunt acelea ca de la cumpărător 
la vîndător, deci datornicul va fi ținut față cu creditorul 
pentru  ceea-ce i-a dat drept plată. Pâte ereditorul să vină 
şi să se adreseze din noii la garanţia de mai înainte, care se 
desfăcuse prin faptul dărei în soluturm, susținând că datoria 
nu a încetat de a exista? Legiuitorul nu primesce acâsta 
şi el dice că din momentul ce s'a primit lucrul drept plată 
Și s'a dat descărcare debitorului, cauțiunea se consideră ca 
desfăcută, datoria, principală fiind stinsă. Dacă vine în urmă 
vre-un eveniment, care să restabil&scă starea de mai înainte, 
acâsta nu mai privesce pe cauţiune. - - | 

Art. 1684, Prelungirea termenului acordat de creditor în favârea da- 
tornicului principal, nu liberâză pe fidejusor de garanţia sa, care pâte în 
acest cas să urmărâscă pe debitor pentru plată. o 

| 69. Nici o discuţiune. Se presupune că creanţa, era cu 
termen. Cauţiunea e ţinută la termen faţă cu creditorul,. 
pote chiar să urmărâscă pe debitorul principal. Se întîmplă 
că se acorde încă un termen de 6 luni de către creditor de- bitorului, cauțiunea nu este descăreată. 

Cu t6te acestea, cauțiunea este în drept să urmărâscă 
pe debitorul principal, mai înainte de expirarea noului termen 
acordat de creditor. Dacă la urmărirea, făcută de cauțiune creditorul se opune, qicând că el a acordat termen debito- 
rului, dacă acesta devine insolvabil după acordarea noului 
termen, acâstă insolvabilitate privesce pe creditor ȘI cau- țiunea nu mai răspunde. -
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Ari. 1632. Cauţionatorul se liberâză do garanţia sa, când nu pâte 
să intre în drepturile, - privilegiile şi ipotecile creditorulul din causa 
acestuia. 

10. Fidejusiunea pote să fie liberată când creditorul a 
făcut vre-un fapt care ar pune în imposibilitate de a face 
pe cauțiune să invâce beneficiul dă subrogare. 

Creanţa, garantată .era asigurată și cu o ipotecă. Cre- 
ditorul renunţă la ipotecă, sai cedeză rangul. Cauţiunea se : 
pâte opune la plata creanţei, pentru-că ea nu mai pâte ur- 
mări imobilul ce fusese ipotecat, sat  pentru- că „urmărirea 
este ineficace. 

71. O cestiune pe care o anunţăm aci şi asupra căreia 
vom dice câte-va cuvinte, când vom vorbi despre ipoteci, este 
aceea care se presintă în conflictul — ca aplicare a subro- 
gărei legale — ce ar .put6 nasce între un fidejusor şi o per: 
sGnă care "și-a ipotecat pentru datoria, altuia imobilul. Fide- 
jusorul plătesee şi este subrogat în dreptul creditorului, el 

este în drept să c6ră Qatoria de la persâna care şi-a ipo- 
tecat imobilul, dar şi persâna care și-a ipotecat imobilul 
când plătesce este în drept să fie subrogată în locul credi- 
torului, prin urmare să aibă recurs contra cauţiunei. Se vede 
conflictul între cel ce şi-a ipotecat imobilul, care este cau- 
țiunea reală şi cel ce se pârtă fidejusor. 

Art. 1679. Obligaţiunea ce nasce din Adejusiune se stinge prin acele 
cause prin care se stinge şi cele-l-alte obligaţiuni. 

72. Fidejusiunea se stinge prin aceleași. moduri prin 
cari se stinge și datoria principală. Să nu confundăm -casul. 
în care fidejusiunea, numai se stinge în casul în care da- 
toria principală sting6ndu-se, fidejusiunea este descărcată. 
Stineându-se obligaţiunea principală se stinge şi obligaţiunea 
accesorie, aci se presupune că se stinge fidejusiunea, fără 

să se stingă datoria principală. şi că se stinge ca.și datoria 
principală, : fidejusiunea plătind, invocând o eompensaţi- 
une, etc. | 

73. S'a operat o compensaţiune între cauţionator şi 

creditor. Creditorul pâte să se adreseze la debitorul prin- 
cipal, negreşit că dacă acesta nu are cunoscință de acâstă
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compensaţiune şi plătesce, aplicăm regula ce am vădut mai 

sus (n. 56). O plată făcută de debitor, fără să se fi notificat 
compensaţiunea, este bună şi valabilă, şi atunci cauţiunea 
are regres numai contra creditorului, pentru-că acesta a cerut 
plata datoriei, atunci când nu mai avea dreptul. 

Art. 1650. Confusiunea urmată între datornicul principal şi fideju- 
sorul săi, prin eredirea unuia de câtre altul, nu stinge acţiunea credito- 

"rului contra acelui ce a garantat. pentru fidojusor. 

74. Legea se ocupă de casul unei confusiuni ce s'a 
putut opera între debitorul principal şi cauţiune. S'a putut 
întîmpla ca un fidejusor să moștenâscă |de debitorul prin- 
cipal şi vice-versa. In asemenea cas cauţiunea e ţinută către 
creditor fie ca, fidejusor, fie ca debitor. Legea dice că în 
asemenea cas, certificatorul,. ce] ce a garantat, pentru fideju- 
sor, nu pote să dica că nu mai e fidejusor, pentru-că fide- 
jusiunea a devenit datorie principală, „sunt două calităţi in- 
compatibile, eii nu mai sunt ținut, datoria e stinsă“. Este 
evident că nu pote să dică lucrul acesta, pentru-că certifi- 
catorul a garantat pentru cauțiune și ori-că cauţiunea a 
moștenit pe debitorul principal şi în asemenea cas încă da- 
toria, nu este stinsă faţă cu creditorul, ori vice-versa și fiind-. 
că creditorul e şi debitor principal; acâsta nu vrea să dică 
că S'a descărcat acest datornie de obligațiunea de a garanta 
pe debitorul principal.



TITLUL XV 

DESPRE AMANET 

1. Amanetul este şi el un contract de garanție, întoc- 
mai cum sunt: cauţiunea, anticresa și ipoteca. Fiind Un con- 
tract de garanţie este un contract accesorii la o obligațiune 
principală şi nu pâte exista fără acâstă obligațiune. 

In amanet, anticresă şi ipotecă trebue să deosebim 
contractul, adică ceea-ce face să nască dreptul, de însuşi 
dreptul pe care-l are. creditorul care primesce un gagiii, o 
anticresă sati o ipotecă, asupra lucrului dat spre siguranță. 
Cu alte cuvinte; trebue să distingem contractul de dreptul 
real, care s'a dat creditorului pentru siguranța creanței sale. 
Redactorul codului le cuprinde pe amândouă în acelaşi titlu. 

2. Romanii, când voiati să dea un lucru creditorului 
drept siguranța execuţiunei unei obligaţiuni, în timpurile 
primitive, urmati în modul următor: cel ce voia să afecteze 
lucrul pentru executarea unei obligaţiuni transmitea pro- 
prietatea acestui lucru creditorului, creditorul devenia pro- 
prietar pe acest lucru, însă se adăoga la acâstă transmitere 
o clausă sai un contract numit contract de fiducie, prin
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care creditorul se obliga, ca în cas când obligaţiunea va fi 
executată, să retransmită proprietatea lucrului debitorului. 

La început, Romanii nu ajunsese să facă distineţiunea diferi- 
telor drepturi asupra unui lucru şi nu puteaii concepe că 

cine-va să aibă un drept real ca acela de amanet usupra 
lucrului, în afară de dreptul de proprietate. 
| Se înțelege însă că acest mod de a urma era o mare 
pedică transacţiunilor ce trebuiaii să intervină în t6te dilele 
şi resultatul a fost că. multă lume căuta să evite cu totul 
un ast-fel de mod de constituire a amanetului. Prin influenţa 

dreptului pretorian s'a înlocuit contractul de fiducie, încetul 
cu încetul, prin ceea-ce se numia pignus. Cu acest pignus 
nu se mai transmitea proprietatea lucrului de la debitor la 

creditor, însă creditorul trebuia să aibă în stăpânire sau 
“mai bine în quasi-posesiunea sa, lucrul dat. Când obligaţiu- 
nea era executată avea drept debitorul să revendice lucrul. 

Acest pignus putea să afectueze, fără deosebire, ori-ce 
fel de lucruri, fie mobile, fie imobile, fie corporali, fie in- 
corporali. Sunt texte cari spun că se putea da pignus nominis; 
chiar acest pignus' se putea amaneta: pignus pignore. dutum. 

Creditorul nu avea asupra lucrului dat în pignus alt 
drept .de cât să ţie lucrul până a fi plătit. Dacă el între- 
buinţa lucrul pentru sine spre a trage fol6se, aţunci când 
n'a intervenit o convenţiune, putea să fie considerat ca un - 

fur. insă se putea f6rte bine ca părţile să convie între ele 
a se da creditorului dreptul de a profita de lucrul at în 
pignus şi atunci se considera ca un noi contract intervenit 

între părți prin care în mod aleatoriti creditorul primea fo- 
losinţa lucrului, drept dobândile capitalului. 

Se vede că prin imitaţiune de ceea-ce se găsia în prac- 
tica grâcă, atunci când relaţiunile Romanilor cu Grecii de- 
venise relațiuni aprâpe de tâte.dilele, Romanii aii început 
să întrebuințeze şi ipoteca pe care textele nu o deosibese 

* de pignus de cât prin nume, dar care din ce în ce, mai în 
urmă, a putut avea 6re-care deosebire pe cari textele în 
ultimul stadiii al dreptului roman nu prea le precisa bine. 
(Legea 5 $ 1 Dig. Pign. et bypoth.). Găsim chiar în insti- 
tutele lui Justinian Vorbindu- -se despre acţiunea ipotecară 
($ 7 De aolionibus).
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Legislaţiunile n6stre vechi adică acele cară ati precedat 
codul modern, vorbesc despre aceste contracte. 

„Așa găsim în Codul Caragea, partea III, Cap. XI: Des- 
pre zălogire. Acesta era numirea generică ce se da contrac- 
telor. prin cari se afecta un lucru, fără, deosebire dacă este 
mobil sai imobil; pentru asigurarea unei obligaţiuni prin- 
cipale. 

Art. 1. „Zălogire se dice cea după toemâlă, dare a ză- 
logului. 

„Zălog se dice lucrul ce dă datornicul împrumutâto-: 
rului spre încredințarea datoriei.“ 

Art. 13. „Cu zălog mişcător nu pote împrumutătorul să 
se slujâscă la trebuinţele sale, de nu se va toemi cu dator- 
nicul, căcă alminteri ori-ce stricăciune va cerea, plătesce.* 

Art. 14. „Zălogul nemişcător când se va da cu antihri- 
sis, atunci pâte împrumutătorul să-l aibă în trebuinţele sale 
şi să-l închirieze altora. 

In acest articol se vede că zălogul pentru nemișcătăre 
lua numele de antihrisis Şi se da drept creditorului ca să se 
servâscă şi să ia fol6sele din lucrul. dat în antihrisis. Cre- 
ditorul nu' putea nică odată să devie proprietar pe lucrul 
dat în zălog, el nu putea qe cât să-l urmărâscă. 

Art. 18. „Când un datornie se va muta de un împru- 
mutător 1a altul, se mută cu dînsul și zălogul cu tâte drep- 
tăţile sale.“ 

Art..17. „Zălogul mişcător să se vînqă cu scirea, judi- 
Cății, 6ră cel nemişcător cu știrea Domniei.« 

“În privinţa formei, Codul Caragea nu arată nică una. 
Numai regulamentul organic a hotărît să se creeze măsuri 
de publicitate pentru casul când ar fi vorba de zălogul 
unui imobil. 

Art. 3338 Reg. org. cere ca creditorul și debitorul să 
se arate înaintea. marelui Logofăt, sub . osîndă, pentr u neurmare, 
a nu se ţine în semd zapisul împrumutăriă. “Logofătul „cercetâză 
validitatea actului. 

Art. 335 Reg. org. ordona ca amanetul să se trâcă în 
„0 anumită condică. 

Acâsta este publicitatea creată de regulamentul orga- 
nic și care era necunoscută la Romani.
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Codul Callimach se ocupă şi el de aceste contracte. 
Găsim Partea II, Cap. VI: Despre dritul amanetar. 

Art. 584. „Tot lucrul, pentru. care este sloboda se face 

negoţiaţie, pâte să se supue amenitisării. Dacă lucrul este 
mișcător, se numesce chiar Amanet, 6ră dacă este nemiș- 

cător, se dice Ipotecă“. 
În Codul Callimach dar î începe deosebirea între mobile 

și imobile, dând numirea de amanet pentru mobile şi ipo- 

teca pentru imobile. 
Amanetul putea după Callimach să fie constituit sau în 

virtutea unei hotărîri judecătoresci, saii după lege. 

$ 586. „Acest fel de titlu se întemeiază pe lege, pe ho- 
tărîre judecătorâscă, pe tocmâlă şi pe voința cea din urmă 
a proprietarului.“ 

Paragraful 593 permite sub amanetarea de către cre- 

ditor' și în $ 591 se impune creditorului de a însciința pe 
dator de subamanetare. 

'$ 595.: „Datornicul însă are voe a pune deposit datoria 
la judecătorie și a cere lucrul săi.“ - 

Paragraful 601 și urmât6re opresce pe creditor: a de- 

veni proprietar pe amanet şi 1 dă voe numai a pune lucrul 

în urmărire.. 

„Dreptul vechii frances cunoscea €răşi amanetul şi pe 

ici pe colea, se vorbesce în 6re-cari texte despre anticresă, 

care era mai puţin cunoscută pentru că era prohibit cu de- 

săvirșire împrumutul cu dobândă şi se considera anticresa 
că asigura creanța care produce dobândă. 

în fine codul Napoleon vine şi pune întrun singur 
titlu atât amanetul cât şi antichresa, titlu XVII a cărui ru- 

brică este: „Du Nanlissement, adică 'creditorul deţine lucrul 
în posesiunea sa şi art. 2071 spune: 

»Xantissementul este un contract prin care un debitor remite 

am lucru creditorului stii pentru siguranța: daloviei“ şi art. 2072 
spune că: „Nantissementul unul lucru mobil se mumesce gagiii. 
icela al unui lucru imobil se numesce antichresă“ 

Legiuitorul nostru n'a voit să pue aceste doue con- 
tracte sub același titlu, a lăsat la o parte rubrica Despre 
Nantisscment şi a, făcut două titluri deosebite, unul vorbind 
despre amanet, titlu XV și altul despre antichresă, titlul XVI.
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3. Asupra acestui titlu XV vom avea.a face -următ6- 
rele divisiuni. Vom avea a, ne ocupa pe rînd: IL. Ce este ama- 
netul, condițiunile Iui şi lucrurile cari poi fi amanetate; IL. Obliga-" 
fiunile reciproce ce nasc din contractul între părțile între cari a în- 
tervenit ; III. Dr eptul creditorului asupru lucrului amanetat ; LV. Cum 
pole creditor ul opune dreptul. stă, celor de-al treilea, 

|. Ce este amanetul. — Condiţiunile lui. — Lucrurile 
cari pot fi amanetate, 

Art. 1655. Amanetul este un contract prin care datornicul remite 
creditorului săă un lucru mobil spre siguranţa datoriei. 

4. Comparând definițiunea dată de legiuitorul nostru 
cu cea din legea francesă, care dice: Amanetul conferă credi- 
torului dreptul de a se plăti asupra laterali despre care 'este vorba 
cu privilegii. şi preferință înaintea altor creditori, vedem că textul 
frances se pune din punctul de vedere al dreptului ce are 
creditorul de a se plăti asupra lucrului pe care este con- 
stituit amanetul cu privilegii înaintea altor creditori, pe 
când definiţiunea din legea n6stră se pune din punctul de 
vedere al contractului de amanet. 

Definiţiunea ca să fie complectă trebuia, să coprindă 
amândouă aceste idei și să dică: „amanetul este un con- 
tract prin care datornicul. remite .un lucru mobil credito- 
rului, pentru siguranţa, datoriei şi după care creditorul'este 
în drept să fie plătit. asupra prețului lucrului cu preferință 
înaintea, celor-l'alţi creditori ehirografari saii ipotecari.“ 

5. Luând acestă definiţiune, vedem cară sunt condiţiu- 
nile esenţiale ale unui amanet. 

a) Amanetul dice legea este un contract, deci vom căuta, 
să vedem într'un amanet dacă condiţiunile esenţiale relative 
la un contract. sunt saii nu împlinite; prin urmare vom căuta. 
consimțămîntul părţilor, pentru că nu pste fi contract acolo 
unde lipsesce acest consimțămînt. 

6. Capacităţile pers6nelor cară intervin. întrun contrat 
de amanet va fi deosebită pentru debitorul care amanetâză 
de acea a creditorului care primesce lucrul în amanet... -



512. DREPTUL CIVIL 

Pentru debitorul care amanei6ză, amanetul este un în- 

ceput de înstrăinare, ba chiar o înstrăinare parțială, pentru 

că cel ce dă lucrul în amanet constitue un drept real, deci 

dar știrbeşte întru cât-va, plena proprietas, el trebue să aibă 

capacitatea de a dispune de lucrul pe care '| constitue ama- 

net. Prin urmare persânele cari nu pot înstrăina, nu pot 

__amaneta. Pers6nele incapabile, ca minorii, ete., nu pot ama- 

“neta de cât după regulele prevădute de lege. ” 
7. In privința celui ce primesce lucrul în amanet nu 

- se cere aceaşi capacitate ca celui ce '] dă, este de ajuns ca 

el să fie capabil de a se obliga. Vom vedea îndată că în 
contractul care intervine între aceste două persâne de la 

creditor la debitor se creâză obligaţiuni reciproce şi credi- 
torul, de şi primesce pentru. siguranţa creanței sale un lu- 
ceru, totuşi se obligă la ceva și deci nu pâte primi un lucru 
în amanet de cât; acela care este capabil de a se obliga. 

S. 5) A doua condiţiune cerută pentru a putea fi ama- 
net, se arată chiar din definițiunea dată de art. 1685, este 

acea că lucrul trebue să fie mobil. Și aci ca în multe părți . 

ale legei, amanetul primesce o dublă însemnare. Prin ama- 

net se înţelege atât contractul care intervine, şi așa se ice 

contract, de amanet, cât şi lucrul care este dat în amanet; 

ast-fel se dico: iată amanetul mei. Nu pâte fi amanet de 

cât un lucrul mobil; lucrurile imobile nu pot forma de cât 

obiectul unei antichrese sai al unei ipoteci. 

9. Ori-ce lucru mobil pâte fi dat în amanet, deci nu 

numai un lucru corporal, un obiect Gre-care, dar şi un lu- 
cru incorporal, de exemplu o oreanță, cea ce numiaii Ro- 
manii pignus 1107148. 

"10. Mai delicată este în areptul moder amanetarea, 

însuşi a amanetului. Ecă cum s'ar întîmpla lucrul: Credi- 

torul primesce un lucru în amanet, dînsul are o creanţă, 

ar putea, să amaneteze la rîndul lui acâstă creanţă altei per- 

s6ne şi în asemenea cas să fie ca un fel de piynus nominis; 

atunci când se amanet6ză o creanţă în același timp şi acce- 
soriile acestei creanţe, deci dar prin faptul că se constitue 

un amanet asupra unei creanţe asigurate și dînsa cu un 
amanei, prin ac6sta chiar se dă în siguranță însăși ama- 
netul.
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Dar aci ar trebui să distingem ceasul în care s'a ama- 
nelat chiar creanța, de casul în care s'a amanetaţ numai 
obiectul dat în amanet. De multe ori acâstă amanetare a, 
obiectului dat în amanet, ar putea să trâcă peste drepturile 
creditorului, fiind-că ar constitui un fel de act de disposi- 
țiune a lucrului dat în amanet. Cu tâte acestea în practică 
se admite că creditorul pâte amaneta însăşi lucrul dat în 
amanet, însă bine-înţeles trebue să aibă tot-d'a-una. mijl6ce 
de a relua lucrul atunci când debitorul ar veni să i plă-: 
t6scă creanța și ar cere înapoi lucrul amanetal. 

11. Pothier citeză chiar casul în care se p6te amaneta însăși banii. Lucrul s'ar părea curios la prima vedere, 
însă este posibil. Așa de exemplu o cauţiune care se dă 
în bani nu este ast-ceva de cât amanetarea unei sume 
de bani. Pothier citâză casul bibliotecelor publice cari 
a obiceiul de a libera, cărţi pe cauţiune. Depun, drept cau- 
țiune, că voii restitui cartea, pe care voesce s'o iai cu împru- 
mut acasă, o sumă de bani și 6că dice Pothier (Du Nantisse- 
ment, n. 6) cum o sumă de bani pâte forma obiectul unuj ama- 
net. In realitate aci nu este alt-ceva de cât o sumă de bani în: 
detențiunea bibliotecei, ca siguranţă că se va restitui cartea. 

12. Amanetul constituit; de o persână care nu este pro- 
prietar pe lucrul amanetat pâte să fie valabil, acâsta prin 
aplicarea art. 1909 care dice că lucrurile mișcăt6re se prescriii 
prin faptul posesiunei lor, fără să fie trebuinţă de vre-o 
curgere de timp. | 

Prin aplicarea, acestei reguli, dacă un debitor ia un lu- 
cru mobil străin și "1 remite creditorului cu titlu de ama: 
net, în casul când acesta este de bună credință când pri- 
mesce lucrul, pâte căpăta dreptul de amanet pe acel lucru. 
Deci dar, lucrul străin pâte fi adesea obiectul unui amanet 
și acest amanet pâte fi valabil, dacă creditorul este de bună, 
credință, adică dacă crede că lucrul ce îi se 'dă în amanet 
este în adevăr proprietatea debitorului. 

Insă art. 1909 adaogă: „Cu tâte acestea cel cea per- 
dut sai cel cărui s'a furat un lucru, pote -să "1 revendice 
în curs de trei ani din diua când Wa perdut saii când i s'a, 
furat, de la cel care '] găsesce rămâind acestuia recurs în 
contra celui de la care 11 are. 

68153 a : 33
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Dacă. este vorba de un lucru perdut sai furat, dat în 

amanet, proprietarul pâte să revendice acest lucru în mâna 

creditorului şi în asemenea cas amanetul, faţă cu adevăratul 

proprietar, nu mai pâte avea loc. 

Când însă, dice art. 1910, lucrul s'a vîndut la un târg 

saii la o persână care vinde asemenea lucruri, proprietarul 

nu pâte să ia lucrul înapoi de cât întorcând posesorului 

cea ce l-a costat. Aşa, dar, dacă s'a amanetat lucrul de către 

o persână care vinde obicinuit asemenea lucruri, atunci este 

în drept creditorul să refuze a restitui lucrul până ce nue 

plătit. 
13. c) A treia condiţiune cerută de lege pentru « ca să 

pâtă fi amanet este ca lucrul să fie remis creditorului. De 

aci la Francesi cuvînt nantissement, cea ce însemnâză că cre- 

ditorul are lucrul în detențiunea sa. - | 

Pâte ca, lucrul să fie dat în mâna unei alte persâne, 

care atunci "1. deţine în numele creditorului. 
14. Creditorul pâte fi pus în posesiunea lucrului până 

în momentul declarărei în faliment a debitorului. După co- 

dul comercial, un comerciant declarat în faliment perde ad- 

ministrarea averei sale şi deci nu mai pote amaneta un lu- 

cru. Inainte de declarare în faliment, un 'lucru pâte să fie 

amanetat până în momentul în care s'a declarat falimentul, 

întru cât amanetul este constituit în același timp cu crea- 
rea creanţei, iar dacă ar fi vorba ca să se asigure o creanţă 
veche-cu 'un amanet, atunci un asemenea amanet pâte să 

fie anulat. . 

15. In privința gagiului comercial, avem regule , „deo- 
sebite. 

Prin gagii comercial se înţelege amanetul care garan- 
t6ză creanța, comercială sai consistând î în lucruri cari pot 
să fie obiectul unui comercii. 

Așa. găsim în art. 480 e. com.: 
„Creditorul are dreptul de a A plătit cu privilegii asu- 

pra lucrului ce i s'a constituit în gagiii, 

„Acest -privilegiii nu există de cât dacă lucrul s'a pus 
şi se află în posesiunea creditorului sai unei alte persâne 
al6să de părți. 

„Creditorul este presupus că are în n posesiunea sa lu-
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crurile date în gapgiiă, când ele se află în magasinele sale 
sau ale comisionarului s&ii, în vasele sale, la vamă sai. în-' 
trun deposit publice saii dacă înainte de sosirea lor e în po- 
sesiunea poliței de încărcare sai a scrisârei de căra girată 
cu clausa „val6rea în garanţie“, sau o alta asemenea.“ 

Principiul este același că nu pâte.să fie amanet de cât. 
dacă creditorul se află pus în posesiunea lucrului amanetat 
şi €răşi conform legei civile pâte să fie lucrul dat unei alte 
„pers6ne întru cât acâstă persână este considerată că posedă 
pentru creditor. -- , e 

Legea comercială mai presupune și casul când o marfă 
s'a pus în magasinele creditorului. Prin acâsta chiar el este 
considerat; că are detenţiunea lucrurilor; când s'a depus în- 
tun loc public, încă pste fi considerat că s'a dat în pose- 
siunea creditorului. Se pâte întîmpla chiar ca creditorul să 
nu aibă de loc detenţiunea lucrului şi cu t6te acestea. ama- 
netul să existe; așa, aii sosit mărfurile în vamă și eii mă 
duc să le amanetez. . i 

Mai mult, legea spune că pâte să fie mărfuri, cari să 
fie valabil amanete. Marfa se află pe drum, n'a primit-o nică 
debitorul, cu tâte acestea dacă debitorul încredinţâză seri- 
s6rea, fie de trăsură (când marfa călătoresce pe drum de 
fer) fie conaissement (când marfa este într'un vas pe apă) 
creditorului. şi scrie în acâstă seris6re sait conaissement că 
valdrea este dată în gagiii, din acel moment este. considerat 
creditorul că a primit aceste lucruri şi deci amanetul este 
constituit, " 

Ac6sta se. cere pentru ca transacțiunea să fie mai re- 
pede și modul de a se creia creditul să fie mai larg. 

II. Obligațiunile reciproce ce nasc pentru părţi din 
contractul de amanet - 

Art. 1690. Până la expropriaţiunea debitorului, de este să se facă, 
el rămâne proprietarul amanetului. 

Art. 1691, Creditorul răspunde după regulele stabilite la titlul : Des- 
pre contracte şi obligaţiuni în genere; de perderea sati stricăciunea ama- 
aetului prevenită din culpa sa. : 

)
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Asemenea şi debitorul trebue să întârcă creditorului tâte spesele. 

utili şi cele necesarii făcute pentru conservarea amanetulul. 

Art. 1692, Dacă s'a dat drept amanet o creanţă ce produce dobândi, 

creditorul trebue să ţie în sâmă aceste dobândi asupra dobândţilor ce ar 

fi datorite. 

Dacă datoria pentru a cărei siguranţă s'a dat drept amanet o cre-' 

anţă, nu produce ea însăşi dobândi, atunci dobândile creanţei amanetate 

"se ţin în s6mă asupra capitalului datoriei. 

Art, 1693. Dacă creditorul abuză de amanet, debitorul pâte să câră 

ca acel amanet să se pună sub sequestru. 

16. Amanetul nu mai este ca fiduoia de la Romani, 
un contract care să transmită proprietatea lucrului amane- 

tat de la debitor la creditor. Creditorul are în mâna sa lucrul. 

amanetat, însă "1 deţine pentru și în numele debitorului. Deci 
ereditorul amanetar este considerat ca o persână care de- 
ține lucrul, şi dar este răspundător din acest. punct de ve- 

dere şi răspunderea sa, este acea a unui deţinător de lucru 
străin. In genere, pentru obligaţiunea debitorului se acordă 
ceea ce Romanii numeaii acţiunea pignoratilia directa ca 0po- 
siţiune Ja pretenţiunile ce putea să aibă creditorul contra 

debitorului relativ la lucrul amanet şi care putea să ajungă 

la despăgubire prin acţiunea pignoratitia contraria. 
17. Creditorul fiind în drept să ţie lucrul amanetat, în 

stăpânirea, sa, mai întâi este dator să întreţie și conserva-. 
rea lui (art. 1691). Legiuitorul în art. 1691 s'a servit de un 
termen 6re-cum improprii, fiind vorba de:lucruri mobile, 
ce reparaţiuni utile pot să fie pentru un asemenea lucru-?. 

Dacă ar fi vorba de un animal care se dă în amanet, tre- 
bue creditorul să 7] îngrijescă, să "i dea mâncare sait să "1 
caute când ar. fi bolnav; dacă e vorba de bijuterii, trebue 

să ia măsuri a nu fi furate; dacă e vorba de lucruri incor- 

porale, cum ar fi o cambie, trebue să ia măsuri de conser- 

vare, să facă protest la expirarea termenului, să notifice pro- 
testul, ete., alt-fel răspunde el de perderea debitorului. Insă 
încă odată reparaţiuni utile este un termen impropriii. 

In privința acesta, putem vedea mal bine în art. 481 
6. com., în ce consistă aceste obligaţiuni de conservare. 

Art. 481 cod. com. „Creditorul e dator a face actele. 
necesaril pentru conservarea lucrului primit în gagiii.
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„Dacă efectele date în gagiu ai sosit la seadenţă, cre- 
ditorul gagist este dator a urmări şi încasa valdrea lor.. 

„Cheltuelile făcute “ sunt înapoiate și, după ce 'și va 
încasa, creanța cu t6te accesoriile ei, va da socotâla de.ceea 
ce rămân. a e 

18. Creditorul gagist nu este în drept să se serve de 
lucrul dat în amanet. La acesta există o singură excepţiune 
pe care o araiă legea şi anume se dice că dacă s'a dat în 
amanet o creanță care produce dobândă, creditorul amane- 
iar este în drept să primâscă dobândile şi este încă dator 
după codul comercial să urmărâscă pe debitor pentru în- 
casarea capitalului şi atunci el este în drept să reție aceste 
dobândi pentru- ca să se plătâscă cu ele dobândile creanţei 
sale și dacă creanţa nu produce dobândă, aceste dobândi 
se vor imputa asupra capitalului. | 

19. Dacă creditorul amanetar abusâză de lucrul ce s'a 
dat în amanet, dacă: se servă de el, atunci debitorul este în 
drept să câră, nu să i se dea; lucrul înapoi, dar să fie pus 
sub sequestru, adică să fie încredinţat unei alte ' persâne,. 
care să !1 ţie de aci înainte. | a 

„20. Creditorul amanetar este obligat să restitue lucrul 
* dat în amanet, atunci când este. plătit și” conservarea, lucru- 

lui ca şi restituirea, ice legea, să regulează după disposi- 
ţiunile relative la titlul de contracte şi obligaţiuni în genere. 
Soim că cel ce est6 obligat să păstreze un lucru este dator 
să îngrijâscă de .acel lucru ca un bun proprietar sati ca un 
„bun. părinte de familie şi legea spune că în privinţa aces- 
tei răspunderi, tipul ei va fi mai grav sai mai puţin grav 

„față cu cel ce e dator să .conserve lucrul și să "1 restitue, 
“după cum contractul intervine! exclusiv în favârea, : debito- 
ului saii în favârea, creditorului (art. 1080). a 

„In legea franceză se dice că creditorul amanetar. este 
considerat ca un depositar al lucrului și de aci unii autori 
voesc să tragă consecințe pe cari alţii le resping. Legiui- 
torul nostru s'a ferit de a întrebuința acest termen şi dice 

„că creditorul răspunde de perderea saii stricăciunea lucru-: 
lui, provenită numai din culpă. N 

- 21. De altă parte contractul acesta dă nascere la obli- 
-gaţiuni din partea, debitorului. Aci nu e vorba de obligaţi-
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unea debitorului de a 'şi plăti datoria, ci de un contract, 

în care debitorul dă lucrul în detenţiunea creditorului şi 
creditorul se obligă a "1 restitui. Cu acâstă . ocasiune credi- 
“torul a putut să facă 6re-cari cheltueli pentru conservarea 

dj Cotă set 

lucrului, etc. ; el este în drept să reclame dela debitor tâte 
aceste sume prin ceea-ce se numesce acțiunea pignoratitia- 

contraria. Deci dar nu ar put6 reclama debitorul lucrul îna- 

poi, chiar plătind datoria, de cât după ce ar despăgubi pe 

-creditor de t6te cheltuelile necesari și utili. 

III. Dreptul creditorului asupra amanetului 

Art. 1686, al. 1. Amanetul dă creditorului dreptul de a fi plătit din 

lucrul amanetului cu preferință înaintea altor creditori. | 

drt. 1689. Creditorul, la cas de neplată, nu pâte să dispună de ama- 

net; are însă dreptul să câră de la judecător ca amanetul să "i rămână lui 

drept plată, şi până la suma datoriei, cu ale ei dobândi, de se cuvine, după. 

o estimaţiune făcută de experţi ori să se vindă la licitaţiune. 

E nulă ori-ce stipulaţiune prin care creditorul s'ar antorisa sai a'şă 

apropia amanetul sai a dispune de dinsul, fără formalităţile sus arătate. 

Art. 1654. Debitorul nu pâte pretinde restituţiunea amanetului de: 

cât după ce a plătit în întreg capitalul, dobândile și spesele datoriei pen- 

tru a cărei siguranță s'a fost dat amanetul. 

Dacă acelaşi debitor ar fi făcut-o altă datorie către acelaşi creditor 

„după tradiţiunea, amanetului şi o asemenea datorie ar fi devenit exigibilă 

„înainte de plata primei datorii, creditorul nu va puts fi constrîns să libe- 

reze amanetul mai înainte de a se A plătit ambele creanţe, chiar când nu 

s'ar fi stipulat de a subordina amanetul la plata datoriei a doua, 

Art: 1695, Amanetul este nedivisibil, de şi. datoria este divisibilăîn- 

tre eredii debitorului, ori între aceia ai creditorului, - | E 

Eredele debitorului ce nu 'şi-a plătit partea sa de datorie, nu pâte 

„cere restituțiunea părţei sale de amanet, atât „timp cât datoria nu este plă- 

tită în întregul ei. . 

Şi vice-versa, eredele creditorului care 'Şi-a primit partea sa de da- 

torie, nu pâte să restitnâscă : amanetul cu dâunarea coeredilor săi încă. 

neplătiţi. - 

22. Oreditorul gagist are un drept de preferință adică. 
-dreptul să fie plătit înaintea altor creditori. 

Asupra acestui drept de preferință vom reveni şi 1 
vom explica mai pe larg, atunci cânâ vom vorbi . despre 
-privilegii, când vom stabili ce este dreptul de preferință,
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precum şi în care ordine ar pute figura creditorul amane- 
tist, faţă cu alţi creditori privilegiați. 

De-o-cam-dată dar punem acâstă ideie generală că pri- 
mul drept ce are crecitorul  amanetar asupra ' lucrului dat 
în amanet este un drept de preferință, adică este dreptul 
de a fi plătit mai înainte de alți creditori, mai cu sâmă când 
e vorba de creditori chirografari. 

23. Legea dice că nu se pote fuce o convenţiune prin 
care s'ar stipula că în cas de neplată la termen, creditorul 
să potă deveni proprietar pe lucrul dat în amanet. Acâstă 
prohibițiune exista şi în dreptul roman. Romanii prohibeai 
cu totul asemenea clause, tot. în același scop în care sepro- 
hibă și aqi, adică în temerea de abuz din partea unui cre- 
ditor usurar față cu un debitor care ar av6 nenorocirea să 
fie lu disposiţia lui. 

Nulitatea elausei care ar avea ca resultat să dea credi- 
torului amanetist proprietatea lucrului dat în amanet este 
considerată ca de ordine publică, fie că ar fi o convenţiune 
care ar conține pe față o asemenea clausă, fie că ar fi vorba 
de convenţiuni cari ar ascunde acest drept ce sar da cre- 
ditorului. Cu alte cuvinte, ori-ce convenţiune care ar avea 

"de scop a frauda legea va fi nulă. Deja când am vorbit mai 
cu s6mă despre vîndarea cu pact de răscumpărare, am spus 
că într'o asemenea vîndare se pâie ascunde clausa acâsta, 
în acest sens că se face un împrumut usurar sub forma 
unei vîndări cu pact de răscumpărare. Așa se dice: „ÎI vînd 
pentru una mie lei cutare lucru și tu dacă peste un ân vei 
voi să!l iei înapoi, voii 'avea a plăti 1500 lei.“ În realitate 
aci nu este o adevărată vîndare, ci un amanet ce se dă de 
către presupusul vîndător către presupusul cumpărător și 
se- arată că după un an, dacă nu sar plăti suma de 1500 
lei, atunci presupusul cumpărător să devie proprietar pe 
lucrul dat în vîndare și care în realitate nu este vîndut, ci 
dat în amanet. Când se va stabili că o convenţiune conţine 
în sine o disposițiune ce are de scop a frauda legea, și o 
asemenea fraudă se pâte stabili. prin tot felul de dovedi, 
chiar între părți, de și în principiit o parte nu ar putea 
contesta, conținutul actului: pe care la subscris. 

'21. Oreditorul are încă dreptul să urmărâscă Şi să pue
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în vînqare lucrul dat în amanet, ca din prețul obţinut el să 
fie plătit cu preferință. 

25. Creditorul este chiar în drept să se adresese jus- 
tiției şi să c6ră a i se adjudeca proprietatea însăși a lu- 
crului dat în amanet. Justiţia nu va putea acorda acâsta, 
de cât după o preţuire făcută după mijlocirea unor experţi 
cari determină valdrea lucrului. 

26. Legea comercială a creat mijlâce prin cari să se 
ajungă mai repede la resultatul dorit, ca creditorul să -fie 
plătit. Transacţiunile comerciali sunt fundate pe credit şi - 
creditul nu pâte-fi.de cât acolo unde comerciantul, care 
împrumută, este. aprâpe sigur că la termenul. fixat 'și va 
încasa creanţa, pentru ca şi el, la rîndul lui, să pâtă face 

„faţă către acei către cari se găsesce obligat. 
Avem în Codul comercial, titlul IV, Despre gagiă: 
Art. 482. „În cas de neplată la termen a întregei datorii 

pentru care s'a constituit gagiul, creditorul pâte procede 
la vînqarea, obiectelor date în gagii. 

| „Pentru acest sfirșit el se va adresa la președintele tri- 
bunalului cu cerere de a fi autorisat să vîndă gagiul.. Pre- 
şedintele va ordona să se comunice îndată prin portărei 
acestă, cerere atât debitorului cât şi aceluia care a procurat 

„obiectele date în gagiii, dacă acesta este altul de cât debi- 
torul, cu învitare ca săi supue în termen de trei qile 
observațiunile sai întîmpinările lor contra acestei cereri, 
dacă ai vre-unele de făcut. . - . 

„După expirarea celor trei qile libere dela acâstă no- 
tificare, preşedintele va statua asupra cererei de vîndare. a : 
gagiului și prin ordonanța ce va da, va încuviinţa vîndarea 
fie în modul convenit de părţi, dacă ele ai convenit în ce 
mod să se vîndă gagiul, fie în mod publie şi prin organul 
unui agent judecătoresc designat de preşedinte, dacă părţile 
n'a prevădut alt mod de vîndare.“ i Si 

Creditorul gagist, la termen, presintă preşedintelui tri- 
bunalului ' cererea de a pune în vîndare lucrul amanetat. 
„Preşedintele notifică debitorului dacă însuși debitorul este . 
care a pus lucrul în amanet, sati, dacă este o altă persână, 
notifică acestei a, treia 'pers6nă cererea, creditorului de 'a se 
pune în vîndare amanetul şi aştâptă trei qile libere. Dacă
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în aceste trei dile cel căruia i s'a făcut: notificâre de cererea 
creditorului, nu face vre-o întîmpinare, președintele. dă o 
ordonanţă și hotăresce punerea în: :vîndare, .care :se face 
sai în modul î în care. părțile, aul. prevădut, Sau. prin, un agent 
judecătoresc. - 

Art..483, C. com. „Ordonanţa acâsta nu va deveni exe- 
cutorie, de cât după, ce va, fi fost: notificată,, „debitorului şi 
aceluia care -a procurat gagiul;::cu. indicarea. dilei, locului şi 
orei la: care .se..va ;.procede.la,.: :vînqare, și . după. ce vor 8 
expirat cele trei, dile: ale. oposiţiunel,: -ordonanţa va rămânea 
definitivă ŞI în ultim resort, dacă. în trei. dile. de la primirea 
ei, debitorul! sat: terţiul. care a.:procurat  gagiul :nu .vor fi 
făcut oposiţiune şi nu vor fi chemat pe creditor. înaintea 
tribunalului.“ 

“În dreptul civil, “creditorul este. dator să cheme. în ju- 
decată și să obţie.o hotărâre, faţă cu .debitorul,.:pe când în 
codul comereial lucrul se înlesnesce și mai: „mult, de 6re-ce 
creditorul execută fără chemare în judecată și pune pe acel 
care a dat lucrul în amanet să. pornâscă; judecată dacă are 
vre-o contestațiune de făcut. ..... iii. ri 

„În cas de. contestaţiune,: citarea părților şi judecarea 
oposiţiunei se vor face de urgenţă şi'cel mult în termen de 
opt dile de la primirea, oposițiunei.“: „i. 

Art, -484 0. com. „Termenul. pentru a face apel. contra 
hotărîrei intervenite. asupra acestei: oposiţiuni : va; fi: de opt 
dle de la comunicarea; hotărirei: tribunalului.e -»: 

„De unde, în principiii: termenul de apel în. materie: Go- 
nercială este de o:lună: de dile, aci. se: reduce. la. cel mai. 
scurt posibil,:la 8 qile: de. la notificare. și ;;.-. 

„Art. 485 C..com. Termenele: de mai sus fiiate nu sunt 
susceptibile. de a fi: mărite în raport cu:distanţa..; -. . 

„Dacă debitorul sai terţiul.:care a procurat; gagiul nu 
sunt domiciliați în cuprinsul acestui 'tribunal, și n'a făcut : 
elecţiune de domiciliu în acel coprins, notificările men- 
ționate a articolele . prea .lente,:: vor..fi valabil:: făcute prin 
afişarea. lor. în sala de. audiența a tribunalului și prin pu- 
blicarea în monitor sai în foile, .anunciurilor judecătoresei 
din: acea localitate. iii ii e i ia 

„Procesul- verbal al: portărelulur, constatând îndeplinirea
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acestor formalitai, -va, i ține 10! în acest cas de dovadă a no- 
tificărel. 

„Notificarea primei. ordonanţe a preşedintelui, se va 
face chiar în acâstă -ultimă ipoteză, conform art. 74 din pro- 
cedura civilă.“ 

Ori-ce notificare: trebue făcută la, domiciliul. aceluia că- 
rui:se face :acâstă: notificare. Aci legea. pentru înlesnire, 
când: nu s'a ales 'un '.domiciliti în localitatea unde se con- 

_stitue amanetul, consideră pe acel căruia trebue 'să i se facă 
notificarea, ca fiind: fără domiciliti -şi. se aplică regulele re- 
lative la citarea 'celor! fără domiciliu, adică o simplă afişare 
şi 0 publicare prin monitor, fără ca acest termen să se pâtă 

prelungi.“ Di Să 

Art. 486 C. com.: “Ordonanţa care autorisă vîngarea, 

dacă nu s'a făcut „oposiţie în termenul prescris, şi hotărîrea 
dată de tribunal: asupra: oposiţiei, în cas când sa făcut ase- 
menea: oposiţie, 'sunt: executorii de drept şi fără cauţiune 
chiar: când:-s'ar fi: făcut apel contra; acelor acte și înainte de. 
expirarea termenului de apel.“ '. : 

In principii. apelul este suspensiv de oxecuţiune. Cu 
tâte' acestea când s'a ordonat punerea în vindare, hotărîrea, 
ce 'se 'dă, prin 'care sar respinge oposiţiunea ce s'ar fi făcut; 
de către cel ce a dat lucrul în amanet, acâstăhotărire este 

executorie: fără să 'se:dea,: nici. o: cauţiune şi apelul chiar 
de ar fi: făcut, nu: suspendă: executarea. . : 

Art. 488 O. com.: „Este: nulă ori-ce 'clausă “care ar au- 

torisa:: pe. ioreditor a-și apropria' “gagiul, ori a dispune de 

dînsul fără; îndeplinirea: formelor de-mai sus.“ 
» Acest articol repetă disposiţiunile din” codul: civil. Ohiar 

în: codul: comercial legiuitorul: a' crequt de cuviință să creeze 
aceleaşi prohibiţiuni pe cari le pune::legea civilă, în pri- 
vința! clauseă: ce-ar avea de: scop să -atribue; la cas: de ne- 

plată la, termen,: ereditorului „proprietatea leului dat în, 
amanet. Sa 

97. Asupra amainebului mai. avem de notat disposiţiuiă 
speciali, create de : diferite: legi. ::Aşa, :de ' o:cam- -dată - cităm 
legea din' 28 Iunie :1881:'asupra magăziilor generale. 

“Spre înlesnirea și a comerciului şi - chiar a industriei 
s'a făcut acâstă; “lege, în: 'care' se prevede - că. se pot stabili
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magazii generale unde are să se depună diferite mărfuri. 
Comereiantul care ar voi să aducă mărfuri din străinătate de - 
exemplu și care nu ar avea destul credit la fabricanții de 

-acolo, pote să facă comerciul săi luând următârele măsuri: 
să câră pe socotâla lui, ca mărfurile, să fie depuse în ma- 
gazinele generale şi când el ar găsi timp ca să pâtă ridica 
parte din ele sait tâte aceste mărfuri ca să le vîndă, atunci 
să o potă face plătind preţul. . 

Tot ast-fel să presupunem un agricultor care cultivă 
pământul și care are producte însemnate. Dacă acest agri- 
cultor are trebuinţă de bani, ca să nu fie 'nevoit să-și vîndă 
pe ori-ce preț produsele -sale, după legea din 1881, n'are 
de cât să depune produotele sale în magasiile generale şi 
să ia de acolo un act de depunere, care se numesce warant. 
.Cu acest warant el pâte să facă un împrumut, afectând : 
marfa, depusă în magazii. Depunerea -.warantului în mâna, 
creditorului, face a se considera mărfurile ca amanetate. 

Art. 11 şi urm. din legea de la 1881 arată în ce mod 
creditorul gagist sai amanetar va putea să-şi execute -wa- 

„ rantul şi să intre în suma de bani. Să cercetăm aceste arti- 
:cole din acâstă lege, asupra cărei vom avea a reveni. 

După art. 11 creditorul, adică “purtătorul warantului 
pote, fărd somaţie, protest, chemare în judecată sai formalitate ju- 

diciară să ce6ră de la Administraţiunea Magazinelor punerea 
în vîndare a mărfurilor. | | 

| De aci. se vede de câtă importanță este dreptul pe 
care-l are creditorul. amanetar pentru vîndarea mărfurilor, 
când este vorba de o afectare prin warant. Când se declară 
cine-va în “faliment, ori-ce executare se suspendă pentru-că 
falitul perde dreptul de administraţie, aci declararea în fa- 
liment nu împedică pe creditorul amanetist de a vinde măr- 
furile consemnate de falit. Mai mult. Nici o executare nu 
S'ar putea face faţă cu o persână încetată din. viață; sus- 
pendarea executărei . prevădută de lege nu are loc chiar 
dacă debitorul este mort, este destul să. am warantul Şi r re- 
cipisa în mână ca să execut (art. 19). 

Vîndarea trebue fixată în cinci dile .saii . cel mult în 
“dece dile de la cerere (art. 13).: 

28. Până aci am vădut că creditorul amanetist are două



Or
 24 A DREPTUL CIVIL, 

arepturi: dreptul de privilegiii și dreptul de a cere punerea 
în vîndare a lucrului dat în amanet sai, după legea civilă, 
permisiunea, de la justiţie ca după o preţuire prealabilă să 

i se adjudece lui lucrul. dat în amanet, cu prohibiţiune ab- 

solută a clausei care ar da creditorului amanetar dreptul de 

proprietate fără nică o altă formalitate asupra lucrului ama- 

netat, la cas de neplată la termenul convenit. Creditorul 
amanetar mai are încă un drept, dreptul de retențiune, adică 
dreptul să dică debitorului : „Nu-ţi daă lucrul până ce nu- 
mi plătesci.* 

-29. In privinţa, acestui drept de retenţiune, vom mai 
reveni la urmă după ce vom termina antichresa. 

De o cam dată să arătăm că există controversă asupra 

punctului de a se sei dacă dreptul de retenţiune al credi- 
torului amanetar se p6te invoca nu numai față cu debitorul, 
dar faţă şi cu cei-Lalţi creditori ai debitorului? 

“Prin amanet debitorul rămâne necontestat proprietar 

pe lucrul dat în amanet, nu se ridică deci dreptul credito- 
rilor acelui care a dat lucrul în amanet, să urmărâscă acâstă 

avere a debitorului în ori-ce mână sar găsi. Deci acești 
creditori pot să vie față cu creditorul amanetar. să dică: 
„Ai Qreptul de preferinţă, necontestat, de cât iarăși nu pu- 

tem să lăsăm noi în înfinit ca numai când vei avea tu plă- 

cere să pui în vîndare amanetul. Noi suntem în drept să te - 

silim saii să pui în vîndare amanetul, sai "| punem noi în 
vîndare și asupra preţului care va resulta din vîndarea ama- 
netului, negreșit ai dreptul de preferință. Noi credem că 
*vîngarea va produce mai -mult ca creanța ta și prin urmare 
suntem în drept să primim noi. diferenţa.“ 

"Asupra acestui punct unii autori ai dis-că dreptul de 
retențiune pote fi invocat, față și cu ceilalți creditori: ai 
debitorului. După aceşti autori, creditorul este în drept să 
-dică debitorului: „nu poți să 'mi iei posesiunea lucrului 
până când nu mă plătesei“. Tot același drept '1] pâte invoca 
creditorul amanetist; şi față cu cei-Lalţi. creditori al debito- 
rului. 

O altă opiniune refusă însă acest drept creditorulut Şi. 
spune: Da, necontestat este. că debitorul nu pste să reclame 
lucrul până ce nu a plătit însă necontestat este iarăşi că a
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rămas dreptul de proprietate pe capul debitorului și credi- 
torii pot să urmărescă averea debitorului lor ori în ce 
mână sar găsi; prin urmare sunt în drept să pună în vîn- 
dare acest lucru. Creditorul amanetar va avea dreptul de 
preferință asupra, prețului, însă nu pâte, sub cuvînt de drept 
de retenţiune, să pue în imposibilitate pe cei-l'alţi creditori 
a exercita un drept pe care legea "i acordă. (Vedi asupra 
acestei cestinni Guillouard, Du Nantissement, n. 139, impre- 
una cu citațiunile din notă). 

80. Legea ne spune că dreptul de amanet este indivi- 
sibil. Ac6stă indivisibilitate va, fi tratată mat pe larg atunci 
când vom vorbi despre ipotecă, unde vom vedea ce apli- 
cațiune trebue să facem din acâstă indivisibilitate. De o cam 
dată notăm că legea spune că creditorul gagist este în drept 
să ție întreg lucrul dat în amanet, chiar dacă ar fi plătit o. 
parie din creanță; ori cât de mie ar fi restul din creanța 
totală se înțelege că. întrâga creanță este asigurată cu întreg 
lucrul dat în amanet; Aci este o greşală de tipar în textul 
art. 1695, al. ], unde se spune că dacă unul din moștenitori 

1, (nula plătit, nu este în drept să câră ai se descărca ama- 
netul parţial. Trebue să ștergem cuvîntul nu, pentru că le- 
gea se ocupă tocmai de casul în care unul din moștenitorii 

- debitorului a plătit partea sa din datorie. Si 
31. Legea, în privința amanetului merge mai departe 

și admite un amanet tacit. Acâstă disposiţiune "şi are şi 
dînsa, origina tot în dreptul roman, însă în dreptul roman 
se mergea mai departe: creditorul gagist, ori-ce creanţă ar 
fi avut, chiar dacă una din creanţe nu era constituită cu 
amanet, putea să ţie lucrul amanetat până era plătit pentru 
„t6te creanţele sale. - . : i 

Legea n6stră n'a mers până acolo şi admite numai că. 
dacă între aceleași persâne, după ce s'a constituit un ama- 
net, intervine o nouă creanță şi. dacă acâstă creanţă este: 
exigibilă înainte de creanţa cea veche, pote să câră credi- 
torul amanetist ca lucrul dat în amanet să fie afectat şi 
pentru creanţa cea de-a doua. i 

32. Pentru ca să existe acest drept se cer trei conâi- 
țiuni :- | | Ma a a 

a) Mai întâii se cere ca a doua datorie să fie consti-
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tuită de la început între același "creditor şi acelaşi debitor. 

Să. fie deci o datorie contractată, fiind-că dacă ar fi o obli- 

gaţiune resultând din alt-ceva de cât. dintr'un contract, nu 
pote să fie ideie că a doua obligaţiune este garantată 
prin același amanet. Şi să fie contractată de la început în- 
tre aceleași pers6ne. Dacă s'ar întîmpla ca cine-va să moş- 

tenâscă pe vreo -persână, care era creditorul debitorului 

gagist, sati. dacă s'ar întîmpla ca cine-va să moştenâscă pe 
o pers6nă care era debitorul aceluiași creditor, aceste 

creanţe, în favârea,. creditorului moştenitor sai în contra de- 
bitorului moștenitor, nu pot să fie asigurate cu amanetul de: 
mai înainte, pentru că nu se consideră creanța creată de la 
început între aceleași persâne. 

33. D) Al doilea se cere ca cea de-a doua: creanţă să: 
fie creată în urma celei d'intâiii, care era asigurată cu ama- 

net, pentru că.dacă ea ar fi fost mai d'inainte, este natural 
ca părţile să nu se fi gândit să fie supusă amanetului. Bra 
o simplă creanţă, chirografară, creditorul a urmat . credinţei 
debitorului şi apoi nimie nu ar fi împedicat când s'a con- 
stituit amanetul pentru a doua creanță să 1] fi afectat și 
pentru prima creanţă. 

34. c) In fine legea cere, în al treilea rînd, ca, cea de-a 
doua creanță să fie exigibilă înaintea plății celei d'întâiii. 

Dacă a doua creanţă ar deveni exigibilă în urmă, din mo- 
mentul în care prima creanţă este plătită, totul este termi- - 
nat, amanetul este desființat. 

Atragem atenţiunea asupra termenilor legii care nu 
spune că cea de-a doua creanţă să fie exigibilă înaintea ce- 
lei d'întâiu, ci că creditorul nu pâte să fie constrîns să li- 
bereze amanetul mai înainte de a se fi plătit ambele creanţe. . 
Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, creanța primă are un 
termen “până la finele lui lanuarie și creanţa a doua are ter- 
menul de 15 Februarie, totuși creanța a doua pote să fie 
asigurată cu amanetul creanței prime, dacă nu s'a plătit 
acâstă primă creanţă de cât după 15 Februarie. Nu se dice 
că cea de-a doua creanță să fie exigibilă înaintea exigibili- 
tăței primei creanţe, ci cea de-a doua să fie exigibilă până 
în momentul plăţei celei d'intâiii. 

35. In privinţa dreptului pe care | are: creditorul asu-
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pra amanetului pentru asigurarea creanţei a doua, autorii 
nu sunt de acord dacă, în, realitate, ereditorul amanetist are 
un adevărat: drept de. privilegiu. pentru, ereanţa cea de-a 
doua, saii nu are de cât un simplu drept de retențiune? -. - 

Laurent (Vol. 28, n. "507. Guillouard, Du Nantissement, 
n. 157), ia termenii însăși ai legrei, (al. 1, art. 1691) şi dice: | 
ce.pâte să câră creditorul? „Greditorul nu. va putea, fi con- 

strîns să libereze amanetul“, dice -legea,: deci dar dreptul 
 „creditorului nu este altul de- câţ:de a reţine lucrul: până, 
când va fi plătit şi de a doua creanţă, nu i se dă drept de 
privilegii; deci 'oreditoriil. nu. pote. să invâce. „preferința 

pentru creanţa cea de-a doua şi pentru că sunt autori cari - 
spun că dreptul de retenţiune nu pâte să "1 aibă creditorul 
amanetar de cât față cu debitorul, iar nu și faţă cu cei-l'alți 
creditori, am ajunge la acest resultat că creditorul amane- 

„tar pâte numai față. cu debitorul: să ceră:a nu i se ridica 
posesiunea lucrului dat în amanet până nu va fi plătit şi. 
de a doua creanţă, însă dacă ar veni alţi creditori: să :urmă- 
râscă acest lucru, nu s'ar putea opune creditorul amanetist 
la acâstă urmărire şi-nu numai -atât,. dar asupra: prețului 
dînsul nu ar avea, reptul de: preferinţă de. cât numai pentru 

creanța cea d'întâii. . Di 
Credem că nu „este acâsta ideia legiuitorului Şi că 

pentru a doua, creanță se: dă, ca şi. pentru. cea d'întâiu, un 
adevărat drept de preferință.: ea: cum. se exprimă legea: 

înainte de a se fi plătit ambele! creanţe, chiar când nu Sar 
fi stipulat de a subordina amanetul la plata datoriei -a doua. 

Vrea să, dică legea spune 'că- chiar dacă părţile nu: ait 

convenit ca să constitue un amanet și pentru creanța a doua, 
acest amanet există și pentru creanţa, a doua. Ce drept dă ama.-. 

netul creditorului amanetar? Dreptul de retenţiune, dreptul 
de privilegii. sai preferinţă ; prin urmare trebue să admitem 
că creditorul. are nu numai dreptul: de retenţiune . pentru 
siguranța creanţei a doua, dar. şi dreptul: de privilegii sati 

de preferință (Paul Pont, art. 2082, n.:1198, 1199)...
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W. Cum! pâte creditorul amanetist opune dreptul 
„său celor * de-al treilea 

art, 1686, a. şi 3, Ca să. resulte “preferinţă se cere + un .act înre- 

gistrat în regulă, ce a enunțe suma datorită, specia şi natura lucrurilor, 

amanetate sat o descripţiune 'de' cualitatea şi măsura lor, | 

Facerea -unut act înscris şi înregistrat nu este neapărat de cât câna 

datoria trece peste una sută, cinci-deci lei. 

„_Art..1687. Preferinţa - arătată în. art. precedent nu se pote înființa 

în privinţa mobilelor necorporali, cum creanţele. mobiliare, de cât prin un 

act în regulă înregistrat şi notificat debitorului creanţei date în amanet, 
| Art. 1696. Disposiţiunile precedenţi nu se aplică în materie de co- 

" merci, nici la Casele de împrumut pe amanet, 'în privinţa căror se va 

urma după legile şi regulamentele reiative la dînsele. 

„36. Amanetul nu este un contract solemn; pentru va- 
liditatea lui nu se cer. forme anume determinate de lege. 
Amanetul, ca și. mai tâte contractele, este un contract sim- 
plu consensual. Cu tâte acestea în privinţa probelor, legea 
crede de cuviință să facă Gre-cari excepțiuni la regulele ge- 
nerali și decide că, dacă este vorba de un amanet care asi- 
gură o creanţă “ce trece peste .150 lei--şi în tot-d'a-una este: 
vorba de lei vechi —, proba acestui amanet, nu se pote face 
de. cât printr'un act scris. . ” 

In privinţă: acâsta, este o mică inodificare de redacţiune 
a legii francese. Legea 'rumână dice: „Facerea unui act în- 

“scris și înregistrat nu .este 'neapărat de cât când datoria 
trece peste 150 lei“, iar legea francesă dice : „Redacţiunea 
actului înscris şi înregistrarea sa, nu sunt cu tâte acestea 
prescrise de cât în materie excedând val6rea de 150 franci“; 
cuvintele e» matitre lipsesc din legea n6stră. Și comentatorii. 
codului Napoleon se într6bă ce vrea să dică en matidre? 'Tre- 
bue să luăm val6rea amanstului dacă trece peste 150 lei, 
sai val6rea „creanţei ? Redactorul nostru este mai clar și 
anume curat: când datoria trece peste 150 lei, deci dar orl- 
care ar fi val6rea amanetului, amanetul este valabil con- 
stituit, dacă datoria nu trece peste 150 lei. 

Nu numai că se cere un înscris, dar se cere ca actul 
de amanet să fie înregistrat în reguli, adică actul trebue 
să fie trecut în registrele unui oficer public.
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- 37. Aci avem Grăși o controversă și anume: dacă în-: 
registrarea actului pâte fi înlocuită cu una din formele cu 
care un act pâte să capete dată certă? Mai toți autorii sunt 
de idee că este :suficient ca actul să fie cu dată certă. Scim 
că data certă pâte să resulte saii din o înregistrare a actu- 
lui, sati prin mârtea uneia, din părți. (Troplong, n. 197—199.— 
Paul Pont, art.2074, n. 1090.— Laurent, V, 98, n. 451, 452), 
Noi credem că Aubry et Rau (Ş 432 text şi n. 7) sunt maj 

- conformă cu legea când spun că nu este suficient să se dea 
dată certă, actului, cica: actul să fie înregistrat în re- 
gulă. m a 

38. Asupra formei actului de amanet în practică se ob- 
servă adesea că un amanet se îmbracă cu forma unui act 
de Vîndare. Autorii 6răși nu sunt de acord asupra. valdrei 
unui asemenea act, presupunânâ: că vîndarea .este făcută în 
regulă şi că actul este înregistrat: conform cerinţelor arti- 
colului nostru.. Sunt autori cari die că un amanet îmbrăcat 
în forma, unei vîndări va fi un act nul. Vîndare nu este, 
pentru-că s' a constituit un amanet; amanet nu este, pentru-e A 
nu are forma unui: amanet; deci, după acești autori, con- 
tractul este nul și acesta, pentru- -că dacă.s'a luat forma vîn. 
dări, este pentru-că părţile :aii voit să ascundă clausa oprită 
de lege şi deci pentru mai multă siguranţă este bine să sd 
c6ră anularea acestui act (Aubry et Rau, $ 439). a 
- “Al autori (Paul Pont, art. 2074, n. 1090. — Laurent, 
n. 488, 459) spun că vîndarea pâte să fie una din formale 
pe cari să le ia amanetul. Legea . nu.spune anume în ce forme 
să se facă amanetul şi nu trebue să ne uităm la termeni,: ci 
la, ideia părților. Nâcontostat că, dacă în acâstă vîndare s'ar 
coprinde şi .clausa că; creditorul. amanetar să devie proprie- 
tar pe lucru, în cas când nu.s'ar plăti la termen, acâstă 
clausă' evident va fi nulă şi ea ar „pute fi. dovedită prin 
ori-ce mijloc. 

39. Legea cere, în al doilea rînd, “că dacă se  amanetâza 
lucruri incorporali, pe lângă înregistrare să. fie făcută și € o 
notificare debitorului creanţei amanetate. | 

După cum  cesiunea pste fi acceptată autentic de de- 
bitor, tot ast-fel vom decide, şi la amanet, și asupra acestui 
punct nu s'a ridicat, nici-odată dificultatea, S'a admis că simpla 

68153 . 34
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acceptare a debitorului prin act autentic echival6ză. unei no- 

tificări. (Aubry et Rau, $.432 text şi n. 14). | 

40. Este de. notat că la amanetarea lucrurilor incor- 

porali, notificarea trebue făcută chiar dacă creanţa asigu- 

rată 'este mai mică de 150 lei. Legea dispensă facerea unui 

act înregistrat numai. când este vorba de o creanță mai 

mică de 150 lei, nu mai repetă același lueru când-e vorba 

de notificare. Prin urmare notificarea va fi necesară chiar 

dacă ar fi vorba de o creanță mai mică de 150 lei. 
41. In privinţa notificărei autorii se întrebă: ce se în- 

tîmplă în casul. când ar fi vorba de notificarea unui ama- 
net făcută în urma declaraţiunei în faliment a acelui care a 
constituit amanetul asupra creanţei? Declaraţiunea de fali- 
ment pâte produce mai multe efecte, între altele pe acele 
de la art. 720, 721 şi 722 e. com. asupra cărora vom reveni 
la ipoteci. După aceste articole unele acte făcute de falit 

sunt absolut nule, altele anulabile. Așa fiind,. amanetul con- 
stituit în timpul încetărei plăţilor, pâte să fie declarat și 
presumpţiunea este că e făcut în frauda creditorilor, iar 
amanetul constituit după declaraţiunea în faliment este nul. 

Acum se discută cestiunea: ce să decidem cu notificarea 
acestui amanet? Să presupunem -că s'a făcutun amanet îna- 
inte şi că nu s'a notificat de cât după deelaraţiunea în fali- 
ment. O asemenea notificare este nulă. Cel de-al treilea 
nu pâte considera, că există amanet de cât numai de la no- 
tificare, 

__ Notifiearea făcută în intervalul încetărei plăţilor, pre: 
cum şi a celor dece dile cari preced acestă încetare de plăţi 
este 6răşi presumată, ca și constituirea de amanet, ca făcută 
în frauda, creditorilor mesei şi se va anula întru cât nus ar 
dovedi că în realitate acest act a fost serios. 

42, Art. 1696 are grije să spue că regulele stabilite de 
codul civil, atât pentru facerea actului şi a înregistrărei, 
cât şi pentru notificarea lui, când ar fi vorba de a se ama- 
neta un lucru incorporal, nu se aplică la -materia co- 
mercială. 

Acest art. 1696 dădea loc la o mulţime de dificultăţi 
sub vechiul cod comereial. De Și exista acest articol, legea 
veche comercială nu conţinea nici o disposiţiune relativă la
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amanet, așa în cât era controversă dacă în materie comer- 
cială amanetul putea să fie constituit sub orl-ce formă ar fi; 
sait dacă trebuia să aplicăm legea civilă? Legea nouă co- 
mercială a determinat alte moduri de constituire, în cât 
privesce chiar părţile cele de-al treilea ale unui amanet. Gă- 
sim în titlul XIV, Despre gagiii, la art. 478 şi 479, disposi- 
ţiuni relative la amanet. 

Art. 478 cod. com. „Gagiul constituit de un comerciant 
pentru fapte de comerciii, se constată, între părţile contrac. 
tante, prin tote probele admise de legea comercială şi pre- 
vădute în art. 46 din acest codice, fără a se distinge dacă 
părţile aii saii nu acelaşi domiciliii. 

„Faţă însă cu cei de-al treilea, gagiul nu pâte fi dove- 
dit de cât prin înscris, dacă suma pentru care s'a, constituit 
gagiul trece peste 500 lei“.. 

Forte bine a făcut legea. comercială de a ridicat suma, 
de 500 lei, pentru-că era, ridicul să ceri însoris pentru un 
amanet a cărui sumă este mai mică de 150 lei vechi. Deci 

„dar un amanet constituit de un comerciant sati de o per- 
„s6nă civilă, care face un act de comereiiă, pâte să fie între 

părți dovedit prin ori-ce mijloc, iar faţă cu cel de-al treilea 
nu se pote dovedi de cât prin înseris, întru cât creanţă asi- 

gurată cu amanet, ar trece peste 500 lei. 

Art. 479 cod. com. „Gagiul cambiilor şi titlurilor la ordin 
pote fi constituit prin gir cu clausa „val6rea în garanţie“ 
sati o alta, -de asemenea, din care să resulte voința părţilor 
că aceste titluri ai fost date în gagib, iar nu că s'a trans- 
mis proprietatea lor. 

„Gagiul asupra acţiunilor, părţilor de interes și obliga- 
ţiunilor nominative. ale societăţilor financiare, industriale, 
comerciale sai civile pâte fi constituit printr'un transferi 
înseris în registrele societății cu arătarea, „pentru causă de 
garanţie“. 

„Dacă; s'a dat în gagii o creanţă mobilă, creditorul ga- 

gist, pentru a 'Și av6 privilegiul săi faţă cu cel de-al trei- 
lea, urmâză să notifice debitorului oreanței dată în gapii, 
constituirea gagiului“. 

43. Dacă este o simplă creanță care se da î în amanet, 
legea cere notificarea şi, după cum am spus, în codul civil
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acceptarea echivalâză unei, notificări. Dacă sunt efecte trans- 

misibile prin gir, aceste efecte nu pot să fie 'amanetate de 

cât în forma unui gir. Aşa, în loc să se qică: vei plăti la 

ordinul d-lui cutare valrea primită în bani, se va dice: se 

_va plăti la ordinul cutare cambia dată drept amanet. Când 

e vorba — qice legea — de obligaţiuni, de acţiuni, de divi- 

dende, de interese, de cupâne, ete., cari sunt nominale, ga- 

: iul se face prin înscrierea în registrele societăţii despre 

- “amanetare, ă - 

Este evident că legea nu se ocupă de efectele la pur- 

tător, cari se 'transmit. din mână în mână. Amanetul se 

face prin simpla remitere, întoemai cum ar fi vorba de ama- 

netul lucrurilor corporali. Tot-d'a-una am asimilat efectele 

Ja purtător unui adevărat lucru corporal și deci aplicăm re- 

sulele lucrurilor corporali. | 
44. Avem asupra amanetului și alte legi speciale. Așa 

avem 0 disposiţiune specială în legea Băncei de la 17 Apri- 

lie 1880, 'pentru înființarea unei Bănci de scont şi de circulațiune, 

unde vedem stabilindu-se reguli deosebite în interesul Băn- 

cei în scop de a se înlesni transacțiunile. Găsim la art. 9, . 

n.'8 între operaţiunile Băncei: „In fine a face avansuri în 

cont curent saii a face avansuri cu termen scurt pe depo- 

„site şi efecte publice naţionale . . „. şi al. II. se der6gă în 

fav6rea Băncei Naţionale la disposiţiunea art. 1686—1689 e. 
civ., şi Banea, prin simpla remitere în mâinile sale a efec- 

tului depus, constatată printrun act sub semnătură privată, 

este în drept de îndată după expirarea termenului avânsu: 

lui şi fără să fi6 trebuinţă de vre-o punere în întârqiere sait 
chemare în judecată să dispue de efectul depus spre a 'şi 

încasa, cu preferință avansul făcut pe dînsul cu dobândile 

și cele-l'alte cheltueli“. 
| Ecă o disposiţiune specială că amanetul în favârea 
Băncei se face fără să mai fie trebuinţă de vre-o înscri- 

ere, fiind destul ca acel care se împrumută la Bancă, să 
aducă efectele şi să le depue în mâinile Băncei, pentru ca - 
acest amanet să fie constituit. Se mai derogă în privinţa 
vîndărei, că nu este trebuinţă să se câră de la Justiţie fixa- 

rea de termen şi publicaţia, etc., ci Banca este în drept să dis- 

„pună adică să încaseze efectele acestea, pentru ca să se plătâscă.
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45. Avem încă disposiţiuni speciale în legea creditelor 
agricole din 16 Iunie 1881. Dacă pentru amaneturile făcute 
Ja creditele agricole legea ar fi cerut îndeplinirea. tuturor 
condițiunilor pe cari le-am vădut până aci cu mare dificul- 

tate s'ar fi făcut proba şi apoi, de 6re-eo pentru aceste îm- 
prumuturi, adesea de sume mici, se amanetâză de multe oră 
vitele, plugul, etc., dacă s'ar fi cerut în tot-d'a-una să se 
facă un act scris, şi remiterea amanetului în deținerea cre- 

* ditului, înregistrat, ete., atunci cu multă greutate S'ar fi pu- 
tut împrumuta agricultorii şi de. aceea legea din 16 Iunie 
1881, întitulată: „pentru înființarea caselor de credite agri- 
cole“ coprinde disposițiuni speciale și anume: 

Art. 97. „Prin derogaţie la art. 1685 şi 1686 din codicele 

civil, remiterea amanetului în raport cu casele de credit 
agricol se va considera efectuată în puterea convenţiunei 
și de la data însorisului ce.o constată, pentru lemnele din 
pădurile puse în tăere, pentru plantele şi producţiunile pă- 
mântului de veri-ce natură, atenente solului sai separat de 
sol, aședate în pimniţi, magazii, pătule sait lăsate pe câmp, 
strânse în şire, stoguri, clăi, copiţe şi în genere pentru 
t6te lucrurile voluminbse, grei de transportat sau înma-. 

gazinat. 

„Remiterea amanetului va fi « asemenea convenţională 

pentru vitele sai. instrumentele agricole, ce nu se pot lua 

de pe câmp fără a suferi munca câmpului. sai industria 
agricolă la care sunt afectate.“ " 

Scim că amanetul nu pâte să fie valabil de cât dacă 
creditorul amanetar se găsesce în posesiunea lucrului ama- 

netat. Se înţelege .mai întâiu câtă dificultate ar fi avut o casă 
de credit agricol, care se: găsesce singură întrun judeţ (în 
urma, legii din 1889 este o singură casă pentru t6tă ţara), 
dacă toți locuitorii cari sar î împrumutat, ar fi adus la 

„cancelaria creditului lucrurile pe cari le amanetâză, ar fi 

trebuit să aibă magazii: speciale ca să păstreze t6te aceste 
lucruri. De altă parte când instrumentele agricole, vitele de 
sar primi de credit, ar fi fost să se ia cultivatorului mij- 

locul de a cultiva. De aceea legea nu put să spue că ama- 
netul să nu fie în posesiunea creditului, fiind-că atunci nu 
ar mai fi amanet, însă a permis o remitere fictivă a obiec-
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tului şi se  gice ca, deține creditul agricol luerul dat în ama- 
net prin însăși debitorul amanetist. 
„Se pâte obieeta însă că în realitate ar fi ca şi cum ar 

fi fost debitorul definitiv. cu lucrul în mână. Nu este așa, 
pentru-că chiar legea agricolă prevede că dacă acest de- 
bitor şi-ar permite să dispue de lucrul amanetat,-el ar co- 
mite un abuz de încredere, fiind-că lui se consideră căi 
s'a încredințat de credit ca unui depositar deținerea lucrului 
amanetat pe care creditul "1 are în posesiunea sa. 

46. Mai avem disposițiuni speciale în privința waran- 
telor prevădute în legea întrepositelor. generale din 28 
Iunie 1881. 

„Art. 6. „Prin derogare la regulele de drept comun, 
simpla girare a warantului separat de recepisă, constitue un 
drept de gagiii asupra mărfurilor în profitul cesionarului 
warantului ; girarea recipisei transmite cesionarului pro- 
prielatea mărfarilor, cu singura obligaţiune, e când warantul nu 
este transmis dimpreună cu recipisa, de a plăti datoria ga- 
rantată prin warantt, i; 

Art. 7. „In cas de transmisiune separată a recipisei de 
warant sau vice-versa, se va menţiona pe fie-care titlu qa- 
toria, în capital și interese, garantată prin warant, şi sca- 
denţa ei. ă 

„Ac6stă mențiune este semnată pe recepisă de purtă- 
torul warantului, şi pe warant de purtătorul recepisei. 

„Când acâstă menţiune nu este făcută pe warant, există, 
presumpțiunea, legală că gagiul a fost constituit, pentru în- 
trega valdre a mărfei, « 

Se depune o marfă în magaziile generale şi se libe- 
r6ză de către administraţia magaziilor o recepisă de depu- 

„nerea acestei mărfi. Se mai pâte libera şi un warant, adică 
un act în care se constată că în adevăr s'a depus acâstă 
marfă, care act este de natură a se puts transmite prin 
simplu gir din mână în mână. Aci s'a creat un mijloc de 
credit. Depun&torul nu pote să umaneteze mărfurile Și să 
le ia din magazie, însă se amanetâză vwarantul și legea dice 
că atunci când am transmis warantul și recipisa, am trans- 
mis proprietatea mărfei, însă pot să păstrez recipisa şi să 
dai warantul. In privinţa formei legea dice că este sufi-
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cient să se trâcă un fel de gir și să se spună că acest wa- 

rant este transmis drept gir şi să se arate ce suma anume 
este asigurată cu acsst warant. Debitorul opresce recepisa 

de depunerea mărfurilor, însă dacă voesce să transmită 
proprietatea mărfii, pâte să o facă prin simpla, transferare 

a chitanței de depunerea, mărfurilor, dar trebue să scie cel 
de-al treilea, care cumpără marfa, că dacă nu are și wa- 

- rantul în mână nu pâte ridica 'marfa până ce nu plătesce' 

pe acel care se găsesce că are warantul. Este destul dar 
să se pună pe warant girarea pentru amanetarea mărfurilor. 

Legea dice că dacă nu se arată pe vwarant ce anume 

sumă asigură acest warant, presumpţiunea este că se asi- 
gură pentru întrega valbre a mărfii, adică, că datoria care 
este asigurată cu acest warant este egală cu valorea mărfii 
ce s'a depus; iar când acestă datorie este mai mică se trece 
pe warant ce anume sumă este asigurată cu warantul. 

47. Art. 1696 care face o reservă în privința caselor de 
împrumut pe amanet, este o reproducere inconscientă a art. 

2081, cod. frances, care.nu- și are aplicare la noi, întocmai 

cum nu-și avea aplicarea nică pentru gagiul comercial îna- - 

intea noului cod comercial. În legea francesă 'și are locul, 
pentru-că se are în vedere casele ce existaii în Franţa, cu- 
noscute sub numele de munte de pietate. Aceste case ai fost 

constituite mai întâiti în Italia, în Perrussa pe la 1450, de 
către preotul Barnabe de Terni, care v&qând specula ce se 

facea de usurari, ca să scape întru cât-va pe cei săraci de 
asemenea usură, a strâns capitaluri. de la diferitele persâne : 

și împrumuta, gratis, de unde și numele de munte, adică locul 
unde se adunaii mai multe capitaluri și de pietate, pentru: -că 
era o instituţiune de bine-facere. 

Numele a rămas şi în Francia unde a intervenit de- 

cretul din 24: Messidor anul XI și legea din 16 Pluviose 
anul XII care a regulat şi a stabilit aceste case cu reguli 
deosebite, mai cu semă pentru executare. Dacă la un termen 
Gre-care nu vine debitorul să-și reînoiască amanetul, şi ter- | 
menul e de 12 luni, atunci creditorul muntelui, este în 

drept să facă lucrul proprietatea sa.



TITLUL XVI 

DESPRE ANTICRESĂ. 

- 1. In dreptul roman se găsesc''texte câri vorbese 
despre anticresă, un contract aleatorii, în care se promitea 

creditorului ce ave lucrul în pignus, ca să ia fructele drept 
plata dobândilor creanţei sale; contractul era aleatoriii, pen- 

tru-că nu se calcula nici dobânda,.nici venitul lucrului dat 
în amanet, ci se compensa venitul cu dobâudile creanţei.. 
- Legea Caragea vorbesce de anticresă (art. 14, Par. II, 
0. XI). | Me ia a 

„In Franţa anticresa s'a introdus cu. multă greutate, 
pentru-că în Europa înainte de. secolul XIX era prohibită 
dobânda în materie de împrumut. 

Cu tâte acestea se 'cunoscea, mai cu: s6mă în timpurile 
feudalităței, un fel de amanet aşa numit morte gage, adică un 
gaj care se constituia pe imobile şi, istoricesce vorbind, ori- - 
gina acestei instituţiuni se găsesce în timpul cruciadelor. - 
Trebuia să se ridice oştiri însemnate, fie-care nobil trebuia 

să-și aibă oștirea sa cu care să plece şi se căuta a se con- 

stitui un fel 'de gaj asupra imobilelor pe cari le av6 dânsul.
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Acesta a fost chiar un mijloc puternic cu care regalitatea 
în Franţa a putut încetul cu încetul să-și. întindă puterile 
asupra seniorilor. Se da în amanet Regelui Franţei aceste 
proprietăţi drept sumele de bani cari le primea ca să se 

-pâtă av6 oştiri. Mai în urmă acest gage morte ia numirea de 
anticresă așa în cât în ultimii timpi figureză în diferiţi au- 

„tori sub acâstă numire. Era dificultate cum să se combine 
anticresa cu defensa împrumuturilor cu dobândă, și s'a ad- 
mis .că trebue să se socotâscă aceste venituri în capitalul 
pe care-l da regele, 

Anticresa a fost trecută în codul! Napoleon, care a ad- 
mis împrumutul cu dobândă. 

- | , . 

Ari. 1697. Anticresa “este un contract prin care creditorul dobân- 

" desce dreptul de a'și apropria fructele unul imobil, remis lui de datornic, 

cu îndatorire de a le imputa pa fie-care an asupra dobândilor, de sunt da- 

torite, şi apol asupra capitalului creanţel sale. 

2. In ac6stă definițiune găsim condiţiunile . esenţiale 
pentru ca să p6tă fi contract de anticresă: 

a) Mai întâiu trebue ca obiectul dat în anticresă să 
fie un.imobil. Deja am vădut în legile n6stre vechi că ama- 
netul pe: imobile, mai. în general, ia numirea și de anti- 

cresă. Nu se pâte constituire de antioresă pe un lucru mobil. 
Se pote însă ca un lucru mobil să producă ceva şi scim 
că, în principii, creditorul umanetar nu pâte să întrebuin- 

ţeze lucrul în favârea sa și nu pâte profita de acest lucru. 

Cu tâte acestea pot părţile să. convie ca creditorul amane- 
tist să, profite de venitul lucrului. Așa, de exemplu, este un 
cal dat în amanet cu care sar put servi creditorul. Se 

p6t6 constitui amanet o ereanţă, care ar produce o dobândă, 

sau un titlu de rentă. Se pâte conveni ca dobânda să se 
primâscă de creditor şi să se impute mai întâiii asupra do- 
bândei şi apoi asupra capitalului: Aci nu avem constituire 

» de anticresă, pentru-că anticresa nu pâte să fie de cât asupra 
lucrurilor imobile ; avem tot un amanet sai p6te un con- 
tract nenumit. 

“3. 0) In al-doilea rînd: se cere şi nu păte să fie anti- 
oresă alt-fel ca imobilul care s'a constituit anticresă să fie
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emis oreditoralui. Nu Dâto « să fie. anticresă. acolo unde de. 
bitorul ar ţine el lucrul. 

Ceea-ce am vădut la amanet. negreșit se aplică « și la, 
anticresă, că se pâte încredința detenţiunea lucrului dat î în 

anticresă unei a, treia persâne, care ar deţine lucrul pentru 
oredi lor. 

4. c) In al treilea, rînd se cere ca creditorul să aibă 
dreptul de a percepe el de-a dreptul. fructele imobilului dat 

în anticresă. Perceperea, fructelor are drept resultat: ca, ele 
să se impute mai întâii asupra dobândilor creanţei şi dacă 
creanța nu produce dobândă, sait dacă veniturile. sunt mai 

mari ca dobândile, diferența să „se împute asupră capi- 
talului. 

5. Aşa dar anticresa este acel contract prin care un 
imobil se remite unui creditor pentru siguranța, creanţe 
sale și care dă drept acestui creditor de a ţine dânsul imo- 
bilul şi de a percepe fructele acestui imobil, fructe cari are. . 
să se impute, fie asupra dobândilor,-dacă creanța produce 
dobândă, fie asupra, capitalului atunci când creanţa nu pro- 
duce dobândă, sati când dobândile sunt plătite. 

6. In privinţa capacităţei de: a se constitui o anticresă, 

din punctul de vedere al debitorlui, se cere negreşit ca acest 
debitor să pâtă dispune de lucrul dat în unticresă, deci dar 
se cere capacitatea unei persâne pentru a dispune de un 
imobil. Minorul nu va put6 să dea în anticresă decât cu 
formele cu cari ar put6 dispune de un imobil, adică avisul 
consiliului de familie, omologarea tribunalului, etc.; minorul 

emancipat se asimileză cu totul minorului: neemancipat, in- 

terdisul asemenea şi acel pus sub un consiliti judiciar are 
trebuinţă de asistenţa consiliului. 

7. Pentru creditorul care primesce lucrul în anticresă, 
fiind-că el se obligă la ceva, se cere să aibă capacitatea de 
a se bNga. 

8. Negreşit că acel care constitue anticresa trebue să 
fe proprietar pe lucrul dat în antieresă. 

Autorii francesi admit că un usufructuar asupra unui 
imobil pâte constitui o anticresă pe acest imobil, adică pâte 

într'un mod valabil să dea ereditorului dreptul de a percepe 
fructele pe lucrul pe care el are usufructul, însă o asemenea,
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constituire de anticresă nu pâte să fie mai prelungită, să 
mârgă mai departe, de cât dureză dreptul de usufruet. Deci. 

dacă usufructul era cu termen, nu pâte usufructuarul să | 

"dea în 'anticresă pentru un termen mai lung de cât usu- 
fructul săi. Dacă usufructuarul more și se stinge ast-fel 
usufructul, prin acâsta anticresa este desființată. 

Art. 1698. Acest contract trebue si fie făcut în scris şi transcris 

întru cât este o datorie mai mare de una sută cinci-deciă lef. 

9. Antieresa, ca şi amanetul, nu. este un contract so- 
lemn. Nu se cere nică o formalitate pentru constituirea an- 
ticresei, însă când este vorba de cestiunea de probă, anti- 

cresa nu se pâte dovedi de cât printr'un act scris, dacă 
datoria. trece peste 150 lei vechi. 

“In articolul nostru se vorbesce și de transcrieri. Re- 
dactorul rumân se depărtâză .de codul Napoleon în două 
puncte. Art. 2085 francez dice: 

„Anticresa nu se stabilesce de cât prin înseris“, fără 
să deosebâscă dacă creanța, asigurată trece sait nu peste 

150 lei. că dar o primă deosebire. 
A doua: legea franceză nu vorbesce de transcriere, pe 

când legea, n6stră spune că anticresa trebue să fie şi tran- 
scrisă. ” 

“Bine a făcut legiuitorul rumân de a vorbit şi de tran- 
scriere, însă el n'a observat un lucru, că confundă tran- 

scrierea, cu redactarea în scris a actului. În adevăr, așa cum 
este redactat articolul, s'ar părea că pentru dovedirea unei 

anticrese legea rumână ar cere dou condițiuni: redactarea 
contractului de anticresă și transcrierea lui, aşa că ori-cine 
ar fi în drept să invâce lipsa de. transcripţiune a anticresei. 
Er6re. Părţile pot să invâce lipsa unui act înscris, dar nică 
odată lipsa transcripțiunei. Pentru transeripţiune aplicăm 
vregulele generale din procedura civilă (art. 722 și 723), 
adică că numai cei ce aii drepturi reali constituite pe imo-. 
bil, pot invoca lipsa transeripțiunei. 

n resumat anticresa este contract consensual, se pâte 
dovedi prin ori-ce mijloc, însă când este vorba de o creanţă 
mai mare de 150 lei vechi, dovada contractului nu se pâte
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face de cât în scris. Pentru a, putea fi opusă celor de-al 
„ treilea, cari ar avea, drepturi reali pe imobilul constituit - 

anticresă, contractul să fie transcris în registrele de tran: 
scripțiune. — - 

Art. 1699. Creditorul, dacă nu s'a stipulat contrariul, este dator să 
plătescă dările şi sarcinele anuale ale imobilului ce posedă în anţicresă, 
Asemenea trebue să îngrijâscă de întreţinere şi să facă reparațiunile ne- 
cesarii şi utile alo imobilului, la din contra rămâne r&spundător de daune: 
interese. ” ! 

Tâte spesele relative la obiectele sus arătate se vor preleva asupra 
îructelor, 

Art. 1700, Debitorul nu pâte reclama folosinţa imobilului dat în an- 
ticresă, mal înainte de a fÎ plătit t6tă datoria. 

Creditorul însă ce voesce a se libera de îndatoririle enumerate în 
articolul precedent, pâte tot-d'a-una, întru cât nu a renunţat expres la 
acest drept, sili pe debitor să-și primâscă îndărăt folosinţa imobilului. 

10. Aceste două articole stabilese obligațiunile reci- 
proce ce nasc între părți din contractul constitutiv de an- 
ticresă și anume: a 

Creditorul este dator să păstreze lucrul imobil, să în- 
8rij6scă de el; el este dator să facă reparaţiunile trebuin- 
ci6se, reparațiuni de . întreţinere necesare, și de lipsa lor 
creditorul va răspunde față de debitor. | 

Și aci se vorbesce de reparaţiuni necesare Şi utile. Ca, şi 
la amanet, nu trebue să dăm cuvîntului util înțelesul care 
se dă în genere, când este vorba de reparaţiuni, după divi- 
siunea, tripartită a juriseonsulţilor romani, în: cheltueli nece-: 
sare, utile și voluptorii. Este necontestat că un creditor an- 
ticresist nu este ținut să facă reparaţiuni utile. Trebue luat 
cuvîntul în înţelesul ca cum. ar veni să confirme “cuvîntul 
de mai înainte necesare. Cu alte cuvinte reparațiuni cari ar 
fi absolut indispensabile pentru întreţinerea imobilului. o 

11. Mai este obligat creditorul anticresist să plătâscă, 
dările şi sarcinele anuale ale imobilului, În general un im- 
posit se plătesce din venituri; așa se şi dice că impositul 
nu este alt-ceva de cât darea unei părţi din venitul cui-va. 

12. Dacă voesce creditorul anticresist să nu fie ţinut 
nică la  reparaţiuni, nică la întreținere, nici la conservare, 
nică la aceste cheltueli, pâte să renunțe la dreptul săi.
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de anticresă — el fiind ţinut, propter . rem —-, întru “atât întru 
cât prin o convenţiune specială nu i su impus ca să păs- , 

treze absolut lucrul acesta... 

13. Din partea lui şi debitorul este dator să ţie soco- 
t6lă creditorului de cheltuelile pe cari le-a făcut. 

Controversa, se ridică pentru reparațiuni utile. 

Sunt autori, ca Laurant (n. 590, Contra Aubry et Rau, 

Ş 438 text şi n. 5. Paul Pont, n. 1210), cari, cu drept cuvînt, 
die că dacă un creditor anticresist și-a permis să facă con- 
strucțiuni noui pe cari nu le-ar putea plăti în urmă debi- 

torul, nu ar fi în drept să c6ră costul acestor construcţiuni. - 
Dacă. ar fi vorba de o îmbunătăţire, creditorul este în 

drept să c6ră costul ei, însă să nu se exagereze cu aceste 
construcţiuni, să nu fie așa de mari în cât să împedice pe 
debitor de a le plăti, pentra- -că atunci s'ar refuza plata. 

„Art. 1701. Oreditorul nu devine proprietar al imobilului prin singura 

neplată a datoriei la termenul'stipulat; ort-ce clausă contrarie este nulă. 

La ne-plată, pâte să câră expropriaţiunea debitorului după formele 
“ legale. 

Art. 1702. Disposiţiunile art. 1695 se aplică la anticrese întocmai ca 
la amanet, 

“Art. 1703. Creditorul anticresist conservă. asupra "fondului şi cele- 

Yalte privilegii şi ipotece, legal formate şi conservate. 

„14. Felul de a se exprima al legei nu este toemai 
clară asupra dreptului ce ar avea creditorul antieresist. 
Drepturile lui principale, resultând atât din art. 1701, 1702 
Şi 1708, cât şi din definiţiunea anticresei, sunt: 

j aj Creditorul are mai întâiă dreptul de a reţine imo- 

bilul în detenţiunea sa până a fi complect plătit. Acâstă re- 
sultă din art. 1700, care spune că debitorul nu pâte reclama, 
folosinţa lucrului până ce creditorul nu va fi plătit. 

Aci, ca și la amanet, este cu totul prohibită elausa 
prin care s'ar stipula că în ceas de neplată din partea debi- 
torului, creditorul să devie proprietar pe imobilul dat în 
anticresă. Dacă lucrul se prevăquse pentru mobile, dacă se 
prohibise pactul acesta în cât privesce amanetul, cu atât 
mai mult cuvînt trebue ca el să fie prohibit, când e vorba 
de imobile. Legiuitorul : consideră ioi-d'a-una imobilele ca, 
fiind mai importante de cât lucrurile mobile.
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15. Ac6stă prohibiţiune pe care .legiuitorul o arată aci, 
ca și la amanet, dă loc la aceaşi controversă pe . care am 
vădut-o când am vorbit despre amanet, dacă pâte să existe 
ceea-ce s'ar numi un contract. pignoratițiii în formă unei. vîn- 
dări; dacă o anticresă ar putea.să fie :constituită în forma 
unei vîndări din punctul de vedere al validităţer: ei? 

În Franţa cestiunea ar putea să fie mai. delicată, .pen- 
tru-că se prohibă dobândile mai mari de cele legale. La noi 
există libertatea dobândilor, însă se dă drept judecătorului 
ca în cas când ar. vedea o clausă penală sai o dobândă 
exagerată, să reducă acâstă dobândă la cea legală. -Contrac- 
tul de anticresă dar, în forma unui contract de vîndare ar 
putea să ascundă în realitate saii o convenţiune .prohibită, 
după care creditorul ar putea să devină proprietar pe lucrul . 
dat în anticresă, sai dobândi.mai. mari. de cât acele: prevă&- 
dute de lege. De ICE 

În ambele aceste casuri judecătorul are dreptul să 
useze de ori-ce mijloc de.. investigaţiuni pentru a. dovedi 
adevărul.. Chiar între părți ori-ce fel. de probă este admisă, 
fiind a se proba un fapt care are de. scop a frauda . legea. 
Nu putem însă merge până a dice într'un mod absolut că 
o anticresă îmbrăcată în forma. unui contract de „Vvîndare 
este nulă. Am spus. că anticresa nu este un contract solemn, 
că pentru facerea ei nu se cere nici o formalitate, că numai 
în cât privesce proba, 'legea cere un înscris, și că, față cu 
cei de-al treilea ce ar avea drepturi .reale. asupra, imobilului, 
se cere și transcripțiunea. Dar, încă odată, anticresa este 
un contract, consensual, care pâte să fie făcut în ori-ce formă 
S'ar crede. Deci dar:nimic nu opresce ca contractul -acesta, 
să fie îmbrăcat în forma unui contract de vîndare (V. Lau- 
rent, n. 543, 544. — Aubry et Rau, $ 438 text şi n. 78). 

'16. Şi aci se aplică regulele pe cari le-am vădut la 
„amanet, relative ]a indivisibilitatea dreptului. 

Cum am dis ne reservăm a desvolta, mal pe larg acâstă 
indivisibilitate când vom vorbi despre indivisibilitatea ipo- 
tecei unde găsim aplicaţiunea. mai largă şi mai importantă 
a acestei regule. . E e i 

17. În anticresă „nu avem nimic analog cu: ceea-ce 
am -vădut în art. '1694 aliniaţul:. ]L la amanet, adică nu 

j
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avem un fel de anticresă, tacită, cum avem un fel de ama- 
net tacit. | 

„18. 5) Al doilea. drept al creditorului : asupra lucrului 
dat în anticresă este, după cum resultă din însăși defini- 
ţiunea ei, că creditorul: percepe fructele imobilului, în scop 
de a imputa aceste fructe asupra dobândilor creanţei și asu- 
pra capitalului. . 

19. Dreptul de a.pune în Vîndare imobilul nu este nu- 
mai un drept exclusiv ereditorului anticresist. Ori-ce cre- 
ditor pâte să urmărâscă bunurile debitorului pentru ca să 
fie plătit, deci dar și creditorul anticresist, care nu este 
proprietar pe imobilul dat în anticresă, pote sa pue în vîn- 
dare acest imobil: 

"20. O: controversă importantă, una din cele mai însem- 
nate în materia -antieresei, pentru-că dînsa se ridică tocmai 
asupra naturei dreptului de anticresă, este aceea a se sei 
dacii dreptul de anticresă constitue sai nu un drept real. 

Este bine ca înainte .de a; discuta controversa să notăm 
o , deosebire de redacţiune ce există între art. 1703 şi 2091 
cod.- Napoleon. lică ce :dice codul Napoleon: „Ori-ce sar 

hotări în capul: present nu se pâte reduce drepturile pe 

> cari terții ar “putea 'să le aibă asupra fondului imobilului 
dat: cu titlul de anticresă.“ Deci dar lucrul dat în anticresă 
nu ridică dreptul creditorului ipotecar de a urmări lucrul: 
Legiuitorul nostru în art.:1703 spune cu totul alt-ceva, că . 

creditorul anticresist conservă asupra fondului şi: cele-l'alte 
privilegii şi ipoteci legal constituite şi conservate. În acest 
articol se vede că creditorul anticresist : a putut să aibă 

asupra lucrului. dat în antieresă un drept de ipotecă. [că 
dar o deosebire însemnată de redaoţiune între cele: două 
texte. . 
 Vom'avea a ne întreba dacă acâstă deosebire înfluen- 

ț6ză în ceva resolvarea cestiunei,- mai cu sâmă că redacto- 
rul rumân evită să vorbâscă de conflictul ce sar ridica î în- 

tre creditorul ipotecar şi cel anticresist. 
In Franța s'a presintat mai multe sisteme. 
Mai întâiii Troplong, (Du Nantissement, n. 524, 573, 

594), şi în urmă Laurent (XXVII, n. 562 568), care cu auto- 

ritatea lui a confirmat sistemul acesta şi Martou (|, n. 259);
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susțin .că creditorul anticreşist nu are un drept real asupra 
lucrului. După acest sistem, creditorul nu are de cât un 
drept faţă numai ;cu debitorul. Debitorul nu: pSte, lua lucrul 
din posesiunea creditorului, el nu. pâte împedica pe. acesta 
de a percepe fructele, însă rămâne intact. dreptul : credito- 
rilor celor-lalți, fie, că sunt, creditori ipotecari anteriori con- 
stituirei de anticresă, fie că: sunt creditori: ;ipotecari poste- 
riori, fie chiar că sunt, simpliă:: :creditori .. chirografari de, a 
urmări imobilul dat în anticresă; și. odată. expropriat,. depi- 
torul de acest bun, creditorul, „anticresist:nu, mai are;nică o 
preferință asupra, prețului... Acesta este, sistemul: cel “mai de- 
favorabil creditorului , antieresist și: susţinătorii | lui se fun- 
deză pe consideraţiunea. istorică.: De. şi în. dreptul . roman 
anticresa,. constituia un drept real, pentru că la Romani an- 
ticresa nu. era de cât un: Pignus cu: un.; drept mai, mult. dat 
creditorului,, acela de a lua, fructele, în; compensaţiune şi în- 
tr'un mod. aleatoriu. cu.cea ce ar produce.; ;ereanţa. în drep- 

tul vechii frances,. însă anticresa: era Gre-cum "prohibită și 
de acea le refusa jurisprudenţa, să. acorde „un. , drept real 
creditorului anticresist. Aceași idee .qie aceşti: autori a.pre- 
dominat, atunci când a fost; redactat codul: „Napoleon Și, dar 
se. refusă creditorului anticresist un drept. real. ii i 

Un al doilea sistem care este intermediar, este, acela: 
presentat de. Aubry. et Rau, ($ 438 text;și not.. 9 și. 10), dînşii 
spun, iarăși ;că.ar părea „că, resultă, din, intențiunea. |redaeta- 
rului: codului Napoleon că: anticresa,. să nu fie un, drept: real, 
însă el: adaogă,, că creditorii. ipotecari posteriori, ca.şi: credi- 
torii hirografari, nu pot;să exproprieze pe. ereditorul anti- 
eresist,- să ridice, imobilul, din stăpânire, înainte ;ca, acesta 
să fie plătit. Creditorii ipotecari.anteriori însă;aii dreptul să 
pue imobilul. în „urmărire şi. să priveze.. pe:creditorul anti- 

cresist: chiar de. fructele . imobilului, Odată. ce anticresistul 
a, fost deposedat, el.nu mai.este în: drept. să. reclame .de a. 
„relua imobilul. în stăpânire,: pentru ca; să "şi, eonserve. şi. să 
„exercite dreptul. de. anticresă. Cu alte: cuvinte, aceștă, autori 
bazându-se, pe. textul. „legei. francese care .vorbesce 'de credi- 

„torii ipotecară anteriori, sunt .nevoiţi.;să : recunâscă :că de şi 
;anticresa . nu, ar :constitui 'un, drept.:real, -totuși.. » credi- 
„toril. ipotecari posteriori nu ar.. „putea, priva pe :creditorul 

65155 35
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anticresist de: detenţiunea: lucrului pe 'care 1 are în anti- 

cresă. dă RI Ii ae: 

"Un al 'treilea sisteini: câte: al: lui Paul Pont, (art. 2094 
YD, care susţine că anticresa 'ests: un adevărat. drept real: 
Negreşit, că “ creditorii ipotecari - anteriori :sunt'în drept să 
urmărâscă 'imobilul Și negreșit că acestor creditori ipotecari 
anteriori, :creditorul ! 'anticresist nu le pâte: opune 'nict'un 
drept care! să!" i jien6scă din. exerciţiul dreptului lor. Ne- 
greşit iarăşi că, dacă ar fi să :se: ridice discuţie asupra pre- 
țului: imobilului: vîndut, creditorul anticresist nu are nici un 
drept: de preferință pe acest 'preţ, fiind-că, după cum am v&- 
ut, 'ereditorul: antioresist nu are de cât drepturile de :a de- 
ține : imobilul în” stăpânirea sa și dea percepe. fructele, 
pentru/'ca săise': plătescă de dobândi sai de capital. Așa 

“dar, din momentul ce:ar fi discuţie asupra preţului imobi- 
„luluj,: creditorul anticresist nu are nici un privilegii, cu 
deosebire 'de cea ce 'am vădut ia amanet, că creditorul ama- 
netist,! ieste' în: drept să invâce preferința față cu cei-alţi 
creditori, în :cât privesce preţul lucrului dat în amanet ; însă 
acesta nu ridică anticresei caracterul de drept real: Credi- 
“torii chirografari, ca Și creditorii ipotecari posteriori, nu pot 
să vie să exproprieze pe debitor în detrimentul creditoru- 
lui antieresișt. a 

i Acest sistem ni se pare că este cel mal conform'cu 
natura; lucrurilor. Pricepem că Francesii — şi lucrul: numai 
ast-fel: se explică — ne-având anticresa intrată în vechile lor 
obiceiuri să privescă acestă antieresă cu Gre-care defavâre 
'din: punctul de vedere:al dreptului ” real, dar iarăşi nu pu- 
tem să: facem abstracțiune de ceace a existat tot-d' a-una la 
Romani, unde anticresa 'era un drept real. - 

Ne 'aducem'iaminte :că în - “codul: Garagea se: -dicea' că 
zilogirea are 'loc pentru: mobile ca și "pentru imobile, însă 
că în mare parte: zălogirea. asupra imobilelor ia numirea, de 
anticresă. Chiar la Francesi titlul: are rubrica: despre nantis- 
semeni, adică se arată ''un ! 'drept: 'astipra lucrului: pe care -"1 
are ereditorul,: dreptul de:'a:avea'ludrul în stăpânire, 

"Prin “urmare: vom' dice'că, idacă :din o împrejurare 6re- 
care' creditorul anticresist perde: 'detențiunea, el este în drept 
'să „reclame 'ac6stă ':detențiune. :Dacă 'ar voi să ::pue în ivîn-
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(are imobilul, "fie: creditorii ichirografari, fie; ipotecar; -pos- 
teriori, :ariticresistul „este . în: :drept; să: se opus :și să, c€ră.a 

nu'se :vinde până! când :el nu.va:fi plătit, satt-cel puţin să 

câră a nu:fi: deposedat; 'de Juerul ; dat: în pntioresă, până a-nu 

î i platii: i oi i rap beta zi ta Doe n ii cu 

" Neapărat. că dacă: sunt creditori ipotecari, anteriori, faţă 

cu dânşii, creditorul ':anticresist-nu .:pâte . reclama :-nimic.:şi 

iarăși necontestat este că, fie că dânsulia :lăsat să-se-vîndă 
imobilul îfără: să. protesteze; ifiercă s'a. vîndut imobilul prin 
intervenţiunea unor..oreditori ipotecari: anteriori” Și::S'a: des- 
iohis: o :ordine. asupra preţului acestui. imobil vândut, „oredi- 
torul antecresist nu-are mică un drept de preferinţă. ;* 

""Alt-fel,. dacă s'ar: primi ::ideia lui :Laurent ; şi Troplong, 
am: ajunge la, acest .resultat;:că: cea ce; debitorul.nu-ar. putea 
“face direct, adică :nu ar „putea.:săie6ră,; lucrul . înapoi! de :la, 
oreditorul: .anticresist, -el âr putea. „face i-indirect, pentru «că 
nu-ar'.avea-.de cât ..să ;se; împrumute la 'alte persne iși 
-acestea, .ca':creditori.. chirografari, ar putea „să.:exproprieze 

pe creditorul 'ianticresist;:tot asemenea --ar fi şi: când idebi- 
torul ar. constitui o ipotecă.;:Deci dar, ni se-pare. că sistemul 

acesta. care. dă: ;anticresei un.caracter -de drept: real. este, cel 

mai conform cu natura lucrurilor. (Veqi în ;acest sens, Pla- 
-niol, II, -n.::2501.::Guilouară, Du “Nantissement, ni 299, 248, 
veci aplicare: n vai Și. urma... ea a 

a “ aa Despre. dreptul de Yetenţiune i E iai 
| RI! ay îi Pa 

21: Dreptul. de: retenţiune este ăreptul ce-are:0 pers6nă 
de'a ţine un lucru: până ce să “fie:: despăgubit :de : Gre-cari 
pretenţiuni ce:ar:avea asupra .şi din causa 'acestui: lucru. 

92. Sunt articole 'în: codul: civil:.cari 'vorbese .de acest, 
“drept desvoltat 'într'un..mod,; ca;:să :qicem așa, sistematic: și 
nicăeri iarăși. legiuitorul nu :determină „caracterul și „efectele 
„acestut drept de retențiune. i i ti 

""Mar-'întâiă 'găsim în! art,.:'771 :un cas în- care” legiuitosul 
vorbesce despre :dreptul:de: retonţiune. "Este vorba de.:0bli- 
gaţiunea! de 'raport.a unui 'coerede care a primit: ceva:de'la 
-defunet :prin dar între 'vii.:-Se :ipresupune:că. acest :coerede, 
cât a avut lucrul în stăpânirea lui, a.făcut.6re-cariă îmbună-
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tăţiri: asupra imobilului.: Art:::771:: spune:: „Coeredele care 
report6ză, imobilul-în. natură pâte să rețină posesiunea până 

la, plata Sfectivă a'sumelor ce: sunt:datorite pentru. chel- 
tuelă :saii. amelioraţiuni“. Vrea :să - dică, coeredii cei-l'alți nu 
pot sili pe eredele care raporteză ca să aducă lucrul:la moş- 

tenire,:până ce dînsul 'nu:este prealabil despăgubit de chel- 
tuelile: ce ar fi făcut fie: pentru, „conservare, „fie pentru îm- 
bunătăţirea lucrurilor. : Sa - 
iiti:4 98i:Avem la. vîndăre art. 1322, “unde se arată între obli- 
gaţiunile- vîndătorului, acea de:a preda lucrul, - şi: cu tâte 

acestea, sodice! că: dacă 'vîndătorul: nu “și primesce preţul nu 
este „ţinut: să dea lucrul, prin.:urmare este în'drept:să:"] re- 

țină! până va fi: plătit. Negreșit::vîndătorul” are. dreptul să 

'o6ră: rezilierea. vîndării, „când-nu “este plătit, de cât.pâte ca 

un'vîndător să nu “aibă interes și să nu. .vo6scă a cere des- 
fiinţarea! vînqării,. ci:să c6ră:ca să se execute vîndarea, însă 
el:nu'este ţinut să dea'lucrul până: cs nu este plătit. Art. 
'1822.;: Vîndătorul. nu este datorsă predea lucrul, dacă -cum- 
părătorul. nu plătesce. preţul şi nu are.dat de :vîndător un 
termen- pentru .plată“. Dacă: vîndătorul a acordat un termen, 

el a: urmat credinţei: cumpărătorului şi nu: mai este în drept 
“să mal.reţie: lucru. . i 
e 94 Tot; în “materie: de vînqare, când este: vorba: de. vîn- 
dare cu pact de răscumpărare, ..găsim că: cumpărătorul: are 
un drept de retenţiune atunci când vîndătorul ar voi să și 
exercite dreptul său de răscumpărare şi anume este în drept 
să nu dea lucrul până ce nu e plătit de. ceea-ce este în 
drept” a primi. de;la vindător. „Art. :1377. „Vînq&torul care 

ivoesce a; exercita, pactul ' săi de răscumpărare, trebue. să 
întOreă: preţul în capete,:spesele contractului: Xîndării,.; ;Spe- 
“sele; reparaţiunilor: utili până la suma;:adaosului- de. val6re 
iprodusă printr'însele. El nu pote. intra” în posesiune de cât, 
«după că ai: îndeplinit. tâte :aceste obligaţiuni. Vrea să qică 
cumperătorul este în drept să refuze :de.4 da lucrul: înapoi, 
până ce. nu. este complect despăgubit de t6te; aceste drepturi 
-pe cari are.să le reclame, de la vîndător, drepturi cari le-am 
:Vădut atunci când. am vorbit, despre pactul.. de - răscump&- 
are şi, despre „condiţiunile în. cari „acest, pact de: :r&scumpă- 
“rare: se pote, exercita. , i ir ti bu ui ji sa. îi a
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25. Mal avem 'un cas. do un drept; de; „retenţiune:i în art, 
iti în materie de locaţiune.::.. .. i: cita. i 

Art: 1444. „Arendaşii „oră: locatari: nu pot fi. daţi. afară 
mal: înainte de:a fi: idesdaunâţi: de:. către : locator, iiar.; „când: 
acesta nu 0'face,.:de: către; cumpărător. tat 

-Se presupune. că contractul: de locaţiune este, desființat 
Bind: că se :permite, :vîndându-se; lucrul: 'dat în, chirie 'sati 
arendă, a nu se':respecta: contractul. „Contractul' de: Jocaţiune: 
de și este desființat, locatarul însă nu pâte să fie, dat afară 
până ce nu 'va fi! despăgubit; i fe ci 

"26. Avem în;ârt:;1619,un alt;cas de retenţiune în ma-; 
terie, de: deposit.. Depositul: ește- considerat. tot-d'a-una ca un: 
contract în - interesul deponentului.::Se- pâte 'ca.depositarul. 
să fi făcut Gre-cari cheltueli; pentru. conservarea lucrului dat 
în: deposit și în . art. :1619 se; dice: i: „Depositarul.; pâte:să 

oprâscă depositul până la plata integrală cuvenită lui; din 

causa depositârului“. iii ie i Tie iti 

„ 97.; Acelaşi drept: îl are şi :creditorul: antioresist, în 
"28. Asupra dreptului de: retenţiune .. se ..presintă. două 

cestiuni importante. Prima, ::.putem recun6sce- cui-va un drept. 
de retenţiune în alte'casuri de! câtiîn;cele pe cari;:legea, le 
arată ;'a doua :controversă :se „ridică asupra; însăși! maturel 

acestul drept de retențiune.... :.; mirii îi iu 
* Asupra. primei ..cestiuni: Laurent (va AI, n.:991— 208) 

pune principiul 'că::Nu: putem acorda; dreptul; de.retenţiune 
în alte casurr:de: cât în cele pe:cari:legeaîntr'un mod; ex- 
pres Pa'acordat.iiArticolele pe. carii le-am! citat, vorbese „CU: 
rat: de dreptul: de iretenţiune,: de dreptul: ce :li:are; pers6na 

de a nu fi privat de ţinerea lucrului:străin;;până ce, nu ar 
fi prealabil despăgubit de pretenţiunile sale. Afară:de aceste 
casuri — dice Laurent — nu :putem acorda.:un; drept de.re- 

tențiune.: Unde legea nu acordă acest drept;'-noi nu. putem 
dice că el există. i cb rr 

:- Alături cu acâstă :opiniune: vine. Paul Pont (Les' petits 
contracts, n. 1298)şi spune: 6răşi.că nu putem, acorda dreptul 
de retențiune de. cât în: casurile în:cari; legea le acordă. :Dar 
când este să aplice acâstă regulă, Paul:Pont este: mai puţin 
riguros ca Laurent..Liaurent ; esteiîn. privinţa acâsta conse- 

cinte cu. el însuși și refuză, ori-care ar. fi casul.; care să:se
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asemene! 'cui:cele: prevăqute 'de lege. Paul: Pont,: cel: puţin 
la două casuri anume determinate, argumentâză:prin ana- 
logiig: şi. dicei că: legiuitorul a acordat întru: cât-vă, 'acest'drept 
ds: retențiune și” anume casutile pe. cari le pune:el'sunt mat: 
întâi în materie de 'comodat::'Dacă: comodatarul'a făcut 6re-: 
Gail 'cheltueli, el:este:în: drept.să:le. câră. de la -proprietar 
șiiatunci! Paul Pont 'dice: că; după.cum depositarul. este:în: 
drept:să ţie» lucrul Până ce nu' este, plătit; tot ast: fel. SI Co- 
miodatarul: i în tit sii fat pet a. 

Același drept a d Paul Pont: (art. 2091. LS) Și mans; 
datărului.:'Maândatarul a făcut asupra-unui lucru 6re:cari chel- 
tueli.; el::este-în: drept'să ție“lucrul: în. posesiunea sa, până 
că miandaritul: îl” despăgubesce.- Paul: Pont + părăsesce.: prin- 
cipiul, când: dice: că este“: asemănare: complectă Și: că::le- 
gea; într” un: mod. tacit.a: acordat acest. drept î în cele, “două 
casuri:: sati ta pie dr mi di IT ial si pri 

Din momentul în care: principiul este: lovit, „riegreşit 
că trebue să: vedem: dăcă nu. S'ar :putea: ' Susține. ca:să se 
acorde: Şi: în'alte: casuri'; drepturi de; retenţiune și dacă nu 

&stei: bine -ca. “împreună: cu':Aubry. et: Rau (Ş 256; bisitext- și 
n 5): să întindem casurile. Ori: de: câte:ori': am.:: fi în. faţa 
urior.. -obligăţiuni: ce:s'ar născe dintr'un: contract sai dintr'un: 
quasi-contract, în favârea cui-va cu:'ocasiunea unui lucru; 

pentru! care: s'ă i făcut vre-o“ cheltuslă,. de: atâtea: ori. acestă 

pers6nă! are:! dreptul! de: retenţiune: pe; acest lucru: Aşaun 
mandatar, un'i comodatar, un. cărăuș,:o .persână, plătind. un 

lucru: 'pe''care 'oredea;că îl! datoresce şi având. repetițiurie,- cel 

de'a: primit 'lucrul, de 'bună credinţă: a.făcut:: Gre-cari: îmbu-: 
nătăţiri asupra; lucrului: și:prin urmare nu este obligat să." 
restitue::' Modul âc:a vedâial: lui Aubry: et.:Rau ar fica; în 
t6te :6asurile unde.:6xistă obligaţiuni-- reciproce. îritre- părți, 
resultând: dintr'un. contract sati: quasi-coniraei: să se. acorde 
dreptul de retenţiune. i iti 

zii Dell acest sistem: până: laiilţimul: sistem dat: de. Mar- 
căd6':(art.: 1:525,.V) şi :Demolombe (IX, n.i.682. Guillouard;; 
Dioit. de'retention;n: AT. și urmă: Comp: „Planiol, II, n. 2520-2598) 
mul: este: de: cât un: pasi: îti han anilegz fear 

i-Aceștivautori'rvin şi întind -casurile.. Dreptul de -reten- 
țiune: “die ei, ::esteiifondat.pe: o..ideie dei:echitate.:A avut
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cine-va un lucru în stăpânirea sa. şi cu. ocasiunea deţinerei: 
acestul. lucru. a; făcut; Gre-cari. cheltueli,:de aceste cheltuelă 

profită „proprietarul; . este.. drept, este echitabil, este : con-. 

form cu principiul că nimeni, nu: se pâte înavuţi pe. nedrept 
din avutul, altuia, ca să se:acorde dreptul de-a se.ţine. lu: 
crul, şi prin urmare — ie, aceşti: iautori — ori. de, câte. ori: 

există un debitum . eum re junctum,  adicăi-.să se datorâscă de 
proprietar ceva. cu ocasiunea deținerei lucrului; de către 

altul, de atâtea . ori, se acordă „dreptul de 'retențiune.. ....... 
„„. Acest. sistem, mai. cu, s6mă . într'un. cas: determinat, 

"ȘI: are. aplicaţiunea, sa, şi, anume atunci: când este :vorba: 
de acel. cea. făcut construeţiuni „Sail. «plantaţiuni, pe-pămînt 
străin. | etate a 

Să presupunem că o „pers6nă a avut; în..posesiunea sa 
un imobil, că':a făcut pe acest imobil':plantațiuni. saii...con-. : 
strucțiuni şi că aceste plantaţiuni sati. construcțiuni sunt; utilă 
adică 'aii. o val6re .6re-care.;;lLiăsăm. la o. parte':ideosebirea, 

casului când constructorul este. de-bună.: saii de rea, credință 
Şi anume că, în cas de bună, credință proprietarul: trebue să 

despăgubâscă saii de plus „valută, sati de :costul... “acestor: re- 
parațiuni, iar., când e.de rea credinţă: numai de costul lor. 
Șe întrâbă, autorii. dacă .cel...care.a făcut construeţiuni. Săi 
plantațiuni, este. în. drept, să. eâră. a, nu fi. expropriat până 

co prealabil nu i se plătesce, aceste; construcțiuni..; Aci, toți 
autorii, pe..cari X-am vădut. până acum, Laurent,: Paul Pont, 
Troplong și Aubry et Rau, die că acâsta: nu resultă:dintrun 
contract :saii „quasi-contract,. „căci nu teste nici negotiorar! gestio 

nică. plata lucrului, .nedatorat, refuză; constructorului; dreptul 

de retențiune. Autorii, cei din iurmă-însă;:ca Mareadâ;şi De: 
molombe,. acordă. acest drept de; retenţiune, dicând; că::/ace- 
leaşi: idei sunt,.:;pe aceleași, consideraţiuni --de dreptate se 
fundăză „și, este, cu-::totul'::nedrept :ca:racel:. care ia-făcut 
asemenea. iconsteaețiuni să, fie;! expropriat fără: să fie: des- 
Păgubitii, prize a De olteţoegae IO a Pia 

In privința contractului Erăși este'o.; subcontroversă. 
Demolombe acordă. 'acest drept-atât, constructorului de'bună 
credință: cât 'şi celui. de rea credinţă: “Alți 'autori vin însă, şi 
ic :. constructorul: de rea credinţă: nu: merită din partea Je- 
gei acâstă proteoţiune că el a sciut.. că.nu e. proprietari:şi
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dacă face asemenea construcţiuni, atât mai răi pentru dân- 
sul, căci a căutat pâte:într'un: mod neloial să profite de lucru 
străin şi să "şi : apropieze un lucru ce nu:Y: X” aparţinea. De- 
molombe dice că: aceeaşi idee de echitate există ca'să nu 
fie expropriat şi unul: şi altul până ce nu va f despăgubit. 
Credem că: sistemul lui Demolombe este acel care se apro- 
pie mai mult de ideile generale ale codului Napoleon și că 
dacă numai în:unele'casuri legiuitorul a vorbit expres de 
acest drept de .retenţiune,: acestea nu le putem considera de 
cât “ca: ceasuri: ezempli” “gratia şi că prin urmare nimic nu-ne 
împedică, ca să: acordăm acest drept ori de câte ori echi- 
tatea: cere ca 'cine-va 'să 'fie despăgubit de cheltuelile ce la -a 
costat cu deținerea lucrului. 

29. “Controversa cea de-a doua. este a se sci care este 
natura, acestui 'drept de: retenţiune, dacă constitue el sai nu 
un drept real; 'este '.născută:în urma : celor desvoltate' cu 
ocasia - anţicresel. N'avem nimic de'spus asupra ei, de cât 
că aceiaşi, autori se găsesc cu' aceleași idei. Așa Laurent 
(XĂVIII, n.:299—302) spune că nu se pâte să constitue: nici 
un drept: real, 'deci dar din moment ce acel care deţine lu- 
crul a perdut * posesiunea, lui, din “acel moment nu "1 mai 
pote relua pentru ca să 'și exercite dreptul de retenţiune. 
Și 6răşi acest drept de retenţiune nu lar: putea exercita de 
cât: față cu : proprietarul, iar nu față şi cu alte persâne şi 
anunie' crâditorir acestui proprietar, fie chiar ereditoră chi- 
rografari. Di 

"Paul: Poni (at 2091, VIII), care vede în. . dreptul de an- 
ticresă un 'adevărat drept real, vede și în dreptul de reten- 
ţiune un drept real. Este adevărat, că dacă imobilul este 
vîndut,: acel! care avea dreptul de retenţiune asupra. imobilu- 
lui nu pâte să! exercite nici o preferință, dar. este un adevz- 
rat drept real pe care-l pote exercita acel: care-l are faţă nu 
nurnai: cu: proprietarul: lucrului,: dar față şi: cu' alte pers6ne 
cari ar voi să oxproprieze şi să „Tidice imobilul din: mâna 
acelui care-l deține.:!:. ..: sa 

“Este un' fel: de drept asupra: “Iaeralut, Tin Juerul faţă 
cu: „orl-eine şi acel: care vrea 'să-mi iă lucrul: din: stăpânire 
nu are 'de cât să' mă despăgubâscă, de. pretenţiunea, mea şi 

p pote să'șă. primâscă lucrul. - - !: . :
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Negreşit că, dacă acel care are un drept de retenţiune 
a lăsat să se vîndă imobilul prin licitare publică, fără să 
protesteze, nu mai pâte invoca dreptul de retențiune față 
cu cel care "l-a cumpărat prin adjudecaţiune, nu mai pâte 
invoca nică un drept de preferință, însă încă odată acâsta, 
nu vrea să dică, că nu a avut acest drept şi că nu a fost 
în realitate un drept real. (Guillouară, Droit de râtention, 
n. 18—24. Comp. Planiol II, n. 2535—9536).
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„e Ce este, trănsacţiunea” conăițiuiiile! şi 'opiecțul' 
Pitar ai) Zoblitoa : Va . 

: i ela re i ie „transacțiunei, fine sut rit un ri 

  

pe A ore crt brpmtiei 
azi: "1703. Transacţiunea este un contract prin, carei pirțilă ieraia 

tin'proces început 'sau preîhtirapină! un: “proces! ce''pâte: 5% masea: 77: i 
Art. 1705. 'Fransacţiunea'trebiia să! fier constatată! prin: act 'serisii li: 

„1 Dim. definiţiunea,: dată, de: art,.:4704: resultăseă. trans- 
acţiunea presupune existență unei contestări : iseri6se” a: unui: 
drept: fie-că: 'eontestăreai a 'fost; “deja: dusă înaintea! ibdecaţii 

fie că procesul. încă: nu a fost, deschiș. SIRE a 

acțiunea, este lăsată la aprecierea judecătorului « care pâte 
constata că:într!o: transacţiune'se : ascunde: un;:altsact;: cum 

ar fio'donaţiune :saii::cum:ar fi o :împărţire-. cul: o--persână: 
incâpabilă îni care se: depărteză. formelel!cerute de. lege: penine 
0'împărţire îni justiție: rotuq s. 0 ic sitilu a a ob 

2. Se observă de toțiautorii că definiţiunea dată de: art: 
1704 este:iincomplectă;:Un proces: pâtei:să- o: termine sai să
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se previe, fie prin o desistare saii o renunțare la dreptul 
pretins, fie prin o recunâscere (acquiescement) a acestui drept. 

Ceea-ce caracteris6ză transacţiunea şi o deosibesce de de- 
sistare şi de recunbscere este că părţile, pentru a stinge 
diferendul fac concesiuni reciproce din pretențiunile lor, și 

de aceea trebue adăogat la definiţiunea art. 1704 cuvintele 
pr în concesiuni recipr Oce. 

3. Cu toţi termenii generali aj art. 1705 se recunâsce, 
fără contestare, că transacțiunea. este un contract consen- 
sual şi că art. 1705 se referă numai la admisibilitatea probei 
cu martori. Deci transacțiunea pote fi verbală şi dovada ei 
se pâte face şi prin mărturisire ŞI prin jurămiînt. 

” Negr eşit, este prudent ca cei :6e închee o transacțiune 

să o facă prin act scris și chiar autentic, fiind-că transac- 
țiunea p6te cuprinde mai multe clause adesea dificile de in- 
terpretat. In practică transacțiunea asupra unui proces pen- 

dinte se dă în forma unei. hotărîră, de. expedient, adică păr- 
țile cer ca, instanța înaintea cărei este pendinte procesul să 
dea o hotăriîre în care dispositivul să fie însăși transacţi- 
unea. Vom vedea mai în urmă dacă este vre-un folos ca 
părțile, să facă transacţiunea, în acestă formă. .,., n» » 

4. 'Transacţiunea, trebue „considerată ca un conizăeti si- 
nalagmatic, nu numai în Gasul îni' care părţile se obligă a 
face ceva, dar şi în casul în care ele renunţ la pretenţiunile 
ce aveuit (V. Guillouard, Transactions, n:. 7, înipreună cu con-, 
secința..ce el trage în; specia citată). pe st Ni, 

- ti Art..1706..: “Transaețiune pie "faceai: numai : acef':ce' pot! dispune de 

obiectul, cuprins în ea.:.. „ii stiti fite ostateci ati ei 
„Acel: însă ce nu pot dispune. de. obiectul cuprins în, transacţiune, nu, 

st transiga de cât în formele, Btabilite de legi speciali. ; 

Art. 1707. Se. pâte transige asupia + unei setiunt civil ce “dorită din 
o infracțiune: tei ut ae “i si bitul i) 

Țara stea dir pa „i ot tg 

mt Ba “Transacţiunea . este un: contract prin: care. cel. ce.o 
închee. şe: obligă.-a; face ::ceva; sai renunță la un . drept ce. 
pretinde. Este, “natural că cel: ce: transige: să fie: capabil. şi 
de a se obliga și de a putea dispune.de obiectul : “asupra 
cărui se 'transige.iiia e ii tir jar fc 

«+ Scim :că;-minorul -chiar..emancipat; şi intergisul: nu pste 
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face transacţiune de; cât cu. autorisarea consiliului de familie 
cu- omologarea tribunalului, ascultat fiind: ministerul public, 
după ce a luat avisul a trei jurisconsulţi: numit de el (art. 
413, "430, 4540). Cel: pus sub. consilii. “judiciar nu' pâte tran- 
size. de câţ cu asistența consiliului. (art. 415, 4158). 

Pemeea măritată trebue, pentru a transige, să aibă au- 
torisarea ' bărbatului sau: a justiţiei..: Dacă: eai'este comer-. 
ciantă, noi: credem că:.pâte transige asupra, proiestărilor re- 
lative.la:comereiul săi (Arg.,.art: 16, e. "com.). piept 

Acei chemaţi a;; administra: o avere publică nu. „pot, tran- 
sige de cât în condiţiunile stabilite prin diferite legi. i... i. 
a, 16. In Francia pare a,domina-ideea, că este oprită! trans- 
acţiunea între . socă :(V.. „Guillouară, Transactions, n; 51, îm- 
preună! cu . citaţiunile). 'Se.: argumentâză prin : analogie, din 
art.:1307,; eare.;opresce;vîndarea; între, soci Şi. se adaogă .con- 
-siderațiunea. că în transaeţiune: Mai. mult, de cât în .ori-ce 
alt:contract pâte: fi; temă de. beneficii.. deghisate între: soci. 
Ori-cât de puternice ar fi aceste motive, nu. credem.că se 
pote într'vn'-mod absolut declara, nulă transacţiunea între socă. 
-Negreșit că în: o asemenea, transacțiune, judecătorul va.avea 
mai mult :a aprecia'.dacă ea .nu; ascunde o;vîndare sai un;dar. 
ni? Transacţiunea. însă nu;:pâte ;:avea,: loc de, cât. numai 

dacă obiectul: este- în. comertiii. Așa.!nu; se: -pot transige 
asupra stării; civili:a unei persâne,. cu, tâte că se pâte.tran-.. 
Sige asupra; pretenţiunilor,, materiali. ce. ar: resulta din. stabi- 
lirea, acestei; stări. civili. ! Atât, cât ţine: inalienabilitatea,. unui 
imobil dotal,;o-transacţiune asupra. „luă, nu .pâte interveni. 
Bunurile cari fac parte, din;domeniul ipublio nu; pot, de, ase- 
-menea, face obiectul unei transacţiuni...;;.:... ii 

8. Se pâte transige asupra Bretonțiunilor;oivile, resul- 
tând: din, un fapt: penal.:0 asemenea transacţiune însă nu 
-POte împedica, ca, acţiunea; publică, să- -ȘI urmeze, cursul, afară 
„numai: de, unele; delicte în, cari jpedepsele , sunţ;;create, mai 
-mult: a' asigura „interesele, statului, judeţului sau. „comunei, 
cum .sunţ: deliotele de contrabandă. 4 “Guillouard, n.,65).,;, 

LEI pet ga i IESE RA ni iu 

II Efectele şi întinderea unei „transacţiuni.. 

i Art, 1711. “Trăhsacţiunile'; ai între părţile contiaetante putorea unei 
-sentinţs; ineapelabilej îi. ..,tiii e tft zeii i LE
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"titi Art. 1709, 'Transacţiunile” sei mărginesc numal'la obiectul'lor; renun- 

jarea: făcută: “în .t6te; pretenţielei şi „acţiunile : cuprinde numai :acea'ce; se 

rapârtă a pricinele asupra .căror,a; „urmat, transacțiunea.;, , 

| Art. 1710. „Transacţianile, nu „se întind de, cât, asupra „pricinilor de 

Cari "iratâză, fie intenţiunea! părților „manifestată! prin! expresiuni speciale 

sai generale, ori resulte ea ca 'o ieonsecinţă necesară din cea ce s'a expres. 
Cit piine pei : Tae d 

9. Se-qice că; trânsacțiunea. are - puterea. lucrului jude- 
cat.: Prima, consecinţă : ia acestel: reguli -este că transacţiune 
nu produce efect:de: cât între. părţile cari au: încheat.::Cea 

ce-am: 'vădut. „asupra: autorităţii : lucrului judecat se aplica 
Şi a aci,.:: i i e ti bata ii 

“10. Oa, doua. consecință a. “asemănării transaoţiunii | cu 
Jacrul. “judecat 'este că transacțiunea': nu“ este -translativă ci 
numai declarativă de: proprietate. - Deci: o'transacţiune nu 

-constitue: un: act de' transmitere, prin urmare nu :pâte :servi 
'de:just 'titlu lao uzucapiune.. Asemenea ::transacțiunea asu- 
pra unui imobil nu este supusă” transeripţiunil, precum nică 
la taxa: de -mutaţiune. ' i 

11.: Când dicom că transacțitinea- nu constitue: “un: aci 

iranalativ 'de proprietate. presupunem că -recun6scerea drep- 

ului :unei din' părți se mărginesce la obiectul litigiului. -Se 

pâte: întîmpla ca la transacțiune una din” părți:să dea.în sa- 

'erificiul ce face vn:lueru ce: nu: era obiectul judecății d.e. 

pentru: a: mi se recun6sce.: dreptul de proprietate. “pe .moşia, 

“pentru icare.ne judecăm, idail.: adversarului : casa; care 'fâră 
contestare este proprietatea, mea... “În: acestă :transacţiune 'se 
-operă transmiterea proprietăţii casei și transacţia; trebue: să 
fie: considerată, : relativi:la 'acâstă ::casă:ca 'un : adevărat : act 
translativ de proprietate, putând! servi 'de: just tiu Şi. :Su- 
pus transcripțiunii! și taxei de :mutaţiune. e 

it +12. Asemănarea complectă a: transacţiunii cu o hotarire 
judecătoresc: este :criticată "de: autori! “Planiol: IL -n:9293.— 
Comp.» Guillouară, n: :98: şi: 'urmi împreună: cu-citaţiutiile), 

:mâl'cu “s6mă din! punctulidă! vedere aliiridivisibilității trans- 
acțiune pe când o Motărire,''chiar în :ultima - instanță, - pute face 
obiectul unek modificaţiuni parțiale prin afechul casaţiuniă sai al re-.. 
visuirii! (Planiol,: Ii 0.). STI DIDI e taie i , 

;483.,În ..doetrina Şi:în.. jurisprudenţa, francesă, «ca şi în 
jurisprudenţa rumână se dice că jurămîntul: «decisariii ieste
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o 'adevărată; transacţiune.. Guillouard :(Zransaitions; n. '26)'ur- 
mâză pe Accarias,' care: contesta: acâstă. urmărire, pentru-că: 

mal întâiii în deferirea unui jurămînt nu se face nică un'isa- 
crificii de către nici una din părți; apoi transacţiunea fiind 
un contract se cere acordul de voințe ale acelor cari-l în- 
chee, pe când în jurămîntul decisorii una din părţi este 
silită să ia.o determinare, în . fine, pentru ca „judecătorul 
este obligat: să admită punctele convenite de părţi î în trans- 
acţiune, pe. când, mai eu s6mă în faţa art. 937, “noul cod. de 
procedură, judecătorul pâte. refuza jurămmîntul, fie că: nu 
conchide la nimic, fie, că este vexatoriit. | 

| Asemănarea jurămîntului decisoriii cu transacţiunea este 
necontestată . privită din punctul de vedere al. capacităţii 
părţilor şi al obiectului asupra, căril, se deteră, Sail se referă 
jurământul. 

"14 În transacţiune, mai i mult: păte de cât în Ori. ce alt 
contract: interpretarea clauselor,. pentru a, “determină întin- 
derea ei, este delicată. Neapărat că mai înainte de tote” tre- 
bue căutat obicotul ' asupra, . cărui exista diferendul: între 
părți; transacțiunea nu „pote. să se întindă, "mai departe de 
cât acest diferend. 

Mai dificilă este determinarea întinderii unei transa6- 
țiuni în casul în .care părțile aveati una contra, celei- Valte 
diferite pretenţiuiii, resultând din diferite. cause , și în care 
Sar dice că orl-ce. pretenţiune reciprocă a. „părţilor, este 
“stinsă. Într'un. asemenea cas judecătorul va avea a cerceta 
ce puncte ai avut; “părţile, în vedere cari le a „determinat 
a închea transacțiunea. 

Este afară de ori-ce îndoială că determinarea întinderii 
unei transacţiuni. face parte. 'din'interpretarea ai și constitue 
0 cestiune. ds fapt; :care nu este supusă casaţiunil, AT 

a rar 

“UI: Când. şi:prinvce mijloc+se:pâte ataca: o 

ransacţiune, e mi 

15. “Transacţitunea, "ca ori-ce “contract, pâte A, atacată 
prin acţiunea „în: nulitate, fundată;saii..pe incapacitatea, uneia, 
din părţi, sati pentru viţiii de consimţimînt. In aceste caguri
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nulitatea este: relativă, adică nu; se. pâte invoca, de cât acel 

incapabil. sai. de, acel al. cărui. consimțimînt a fost violentat, 
sai.;smuls prin dol.. ET PRI III a 

Page i a 
: „dr, 1798. In transacţiune, sa pla stipula o penalitate contra celui 

„ee, nu se va ține de dinsa,.. î. Pi 
a : 

| "16, Obligajianie resultând * din o transacțiune pâte fi 
garantate” cu: o elausă penală. Acâstă clausă penală pote fi 
stipulată, Sati! pentru. casul în care obligaţiunea, principală 
nu ar fi executată, sai pentru întârdierea adusă, aceștei exe- 
„Cutări. Pentru aplicarea duse penale se va, urma aci fără 
dificultate regulele generale; 

17. Cestiunea ' delicată este acea de a sci dacă! condi- 
'țiunea Tresolutorie, sub înțel6să în contractele sinalagmate, 
se > apilea la o transacţiune „ȘI în ce mod. Laurent (XVIII, 

ia 

„iii 

judecătorâscă, 'eare nu se pâte ariula din causă de ne6xe- 
cutare, dar care trebue neapărat executată. Clausa resolu- 
toriă înserată în transacţiune pâte fi invocată, pentru că ea 
"face parte din dispositivul transacţiunii, dispositiv care con- 
“ţine ast: fel o obligățiune alternativă cu alegere pentru cre- 
ditor. Laurent însă nu a fost urmat; și opiniunea, generală 
este că eondițiuneai' resolutorie a, riendeplinirii obligațiunilor 
'pâte fi 'invocată, şi la o transacțiune. 

i, "asi, 1513, Bsto admisibilă acţiunea, do mulitate, contra unei iransac- 
“țiuni pentru” erâre asupra pers6nei sati a obiectului în „proces. ” 

Art. 1718; Asemenea se pâte ataca; transacţiunea făcută spre execu- 
tarea unul titlu nul, afară numai când părţile ar fi tratat expres despre 
nulitate. 

Ari. 1714, Pranspoțianea făcută pe. documente dovedite în ! urmă de 
îalşe, este nulă. , 

Art. 1715. Este asemenea că trătisăcţiunea asupra unui proces finit 
„Prin sentinţa, neapelativă „despre care părțile sad, „una din, ele_nu avea 
 sunoscine i, te aa 

iii * Când; sentința necunoscută părților ar fi însă apela, teansacţiunea 
ae.a valaă,. tarta crasa pi a oa ISI
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_ș, Art. 2716. Când părţile au transigit în genere asupra tuturor afacerilor 
ce ar putea să existe „între dțnsele,. documentele ce le ar fi. fost. necunos- 

cute 'lor în timpul transacţiuniă şi cari s'ar î descoperit în armă, nu con- 

stituesc un titln de anulare al transacținii, afară Bumai atunci când ar A 

fost ascunse prin fapta uriei din'părţile contractante.ii,i: i ii 

"Insă transacţiunea va fl;nulă când ea nu ar'cuprinde de cât un sin- 

gur obiect şi sar dovedi, din documentele în urmă descoperite, că una 

din „părți nu avea nici un drept asupra acestui obiect, | 

Art. 1717. Inyederata greşâlă î în socoteli, urmată la! facoreai “transac- 

uni, nu păgubesco pe nici'una din A părţi, şi trebue: să se: repareze; o 
gi Pa ci 2 ÎI SI 

18, 'Tramsacţiunea,, ca ori-ce. contract, wrebue Să. aibă i un 
obiect, fără de.;care. ea ar. fi. absolut nulă. .Se. consideră, o 

" transacţiune ca fiind fără: obiect şi prin urmare nulă, trans- 

acţiunea care. s'a făcut. în: consideraţiunea. unui act nul; saii 
a unui act descoperit î în urmă, de; fals. Nimic nu opresce;pe 

- părți. a transige . asupra. nulității sati, falsităţii actului. May 
mult: din cuvintele. dovedite în; urmă. de. false, din art. :1714. re- 

sultă. că, părțile: sunt! presumate că, ai, tratat asupra falsităţii 

actului, dacă în momentul: “facerii transacțiunii . sciatt că, ac: 
tul este fals... nic it rai ar ae 

19. Tot nulă ca fiind fără obicet se consideră: transae- 

țiunea ;care nu avea .de.cât,un :singur. obiect, când : după 

facerea; ei. se. descopere, acte,: pe .cari părţile, nu le .aii..cu- 

noscut și din cari. ar, resulta,. că,una :din aceste părți;nu 
avea nici un drept asupra obiectului transacţiunii. Așa d. e, 
mă găsesc :într'un proces;; relativ la proprietatea unui imo- 

bil, în timpul; procesului adversarul. more, sait: de mai îna- 
inte adversarul mei :vînduse imobilul altuia, după, mârtea 

sa se presintă iun: pretins: moştenitor. în: virtutea unui. testa. 
ment valabil. şi eii.:transigez; cu -acest moştenitor, sati; chiar 

personal: cu adversarul. în.cazul::al doilea, în urmă se des: 

coperă un alt:testament care; revâcă pe. cel; dintâi, “sall 

descoper vîndarea. făcută,; transacţiunea, va fi.nulă. ii 
„+ 20. Dacă .transacţiunea - cuprinde: mai. multe Obieete, Și 
dacă în: urmă se descoperă. relativ:la unul sait mai. multe 

din: aceste. obiecte. acte - doveditâre că asupra lor partea. cu 

care am. transigeat nu avea „nică un :drept,:transacţiunea nu 

“pote fi anulată de cât: numai dacă :aceste „acte necunoscute 
se dovedesc că ait fost reţinute de partea -adversară.:......::.: 

„mu“ Aci! trebue să notăm că în easul:care ne-preocupă, trans: 

a 65:33 26
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acţiunea se''va'anula în: întregul: ei, iară'nu numai parţial 
în punctul, asupra cărui sa făcut, “descoperirea actului. Di- 
ferenţă.. de cea ce; se petrece. cu revisuirea parţială a hotărâ- 

rilor este că transaeţiunea, cum am spus, este indivisibilă 
și nu se pâte :modifica: în total, ea trebue integral menţinută 
ori anulată: m 

se “dcelară nulă izansaițiunea făcută asupra, unui proces pen- 

tru care a intervenit deja o hotărîre definitivă, necunoscută 

părţilor sait unei din ele. Dacă hotărîrea era cunostută părților, 
transacţiunea. este valabilă. pentru că sau hotărîrea pote fi 
susceptibilă de recurs, de revisuire, de anulare, sai chiarpe 

motivul că pentru partea: reclamată care a  âştigat, pste să 

existe 'o' obligaţiune naturală. . 
Când există o:'hotărîre. “usceptibilă « ae apel. şi noi cre- 

dem' prin ! 'analogie, în sistemul de procedură al nostru și 

de 'oposiţiune, chiar dacă acâstă hotărire: nu este cunoseută 

părţilor, transacțiunea nu este nulă... 
92. Să. cercetiim acum diferitele casuri cari se o presită 

| când există erâre. 

" Depărtăm casul în. care facându-se în  transaeţiune s0- 
cotelt este 'manifestă erâre asupra. acestor socoteli, transac- 

țiunea nu se: anul6ză. însă er6rea și prin urmare . „ealeuleje 
se îndrept6ză. ” = Da 

23. Nu avem să insistăm asupra. -casului când există o 

er6re de drept. Art.:2052 al. 2, C. N., spune. curat că o ase- 
menea erdre nu pâte anula transacţiunea, Redactorul rumân 
nu a reprodus acâstă disposiţiune, 6re 'soluţiunea 'la:noi să 
fie alta? Nu credem. Redactorul : rumân a credqut că : este 
inutil a o spune. In adevăr pe ce anume se discută în pro- 
cese,.de cât pe drepturi, ei cred:că am dreptul ce-l deduce 
în justiţie, adversarul: meă are: aceaşi credință, în. acâstă 
împrejurare fie-care din: noi sacrificăm ceva 'din: dreptul ce 
pretindem că avem; cum sar putea ataca transacţiunea pe 
motivul că: credeam eronat că adversarul era fondat în drep- 
tul sBi.. Dacă s'ar :admite dovedirea. unei erori: de drept 
pentru:a se ataca o transaețiune,, a transacţiunile ar î 
susceptibile de anulare. 

"24. Se: qice-că erdrea pote să existe asupra obiectului, 
zi
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Care pâte fi obieetul-unei transacţiuni 'altul 'de cât procesul | 
«ce se „judecă 'sait: contestarea ''ce” exista şi asupra, 'eărei nu s'a 

deschis proces?: Credând: că - transigez: asupra' unui- proces 

am'transigeat asupra; altuia ; în :acest: eas:transacțiunea; este 
-nulă;pentru că:nu este acord de -voinţe/'Am putea admite 
şi' oasul în” care: intervine o: transacţiune, prin' care: procesul 

se:'stinge:și. în: care sacrificiul unei: părțiiconsta, în transmi- 
terea proprietății unui lucru ce nu'era în litigii, însă în care 
ei am credut că:mi' se dă obiectul 'cutare: pe: când. în rea- 
Jitate 'mi-s'a dat''un 'altul.: Şi :aci: iransaoțiuneă este nulă 
pentru că nu 'este 'acord:de: voințe: i ii tag ia 

:95. Se:mal: vorbesc de:erdre asupra pers6nei “cu care 

se: face: 'transacţiunea.i:Aci: este' mai-'dificil'de precisât, casu: 
rile;: cari vor fi:totiatât. de 'rarl ca; şi 'acelea;! ale erorii :asu- 
pra: obiectului. Depărtăm casul':în' care credână că: fac trans- 
acţiunea cu: Primus'o0 fac . cu: Secundus,' iaci': transacțiunea, 

este neexistentă, însă 'este--aprâpei. imposibil în practică să 
existe er6re asupra-persânei fisice. iii intii ta 

“Cregând'că' Primus'este acela; care ar: putea invoca îni 
favorea sa unele acte saii unele: împrejurări de: fapt, cum d. 
“e.:0ă: el sai: autorul:săii este care'a:'cumpărat imobilul des: 
pre. câre ne 'judecăm, saii că el este moștenitorul acelui ce ar 
fi:avut pretenţiuni asupra imobilului, fac o transacţiune cu el. 
Aciiam putea! dice că “este: er6re: asupra:obiectului: trans: 
acţiunii. In adevăr 'eii am 'crequt: că: Primus i:pâte':reven- 
dica un imobil ce posed, ca-unul ce a' cumpărat acest imobil, 
sai credând:că 'este moştenitorul: 'acelui “cumpărător; sati 

mai bine, voind să revendice un:imobil''fac''o' transacţiune 
-cu- Primus, pe care." cred: posesorul acestul'imobil, în urmă 
se descoperă că nu este Primus,: :acel':care':a :cumpărat,: că 
nu este: Primus moștenitorul - cumpărătorulul,+ că! nu este 
„Primus posesorulimobilului ; care 6ra'obiectul transacțiunei? 
negreșit pretențiunea sait: dreptul: :ce'avea 'Primus asupra 
„acestui imobil, or:Primus nu! are: nică nu'pâte'avâa nici o 

pretențiune ; neapărat ':erdrea, asupra pers6neă: se iconfundă 
-cu er6rea asupra obiectului; transacțiunea!' va fi nulă... ! -:; 

In fine, să luăm uri! ultim 'exemplu. Cregând că Primus 
este fiul unui vechii amic al mei, întrun! proces ce 'am cu - 
el fac-o transăcţiune, în care în: considerațiunea că Primus -
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_este “fiul amicului :meti, „ră recunosc nisce drepturi şi fac ast- 
fel sacrificii; pe; cari.nu.le-aş: fi: făcut față. cu un altul. Dacă 
dovedesc; că consideraţiunea. :pers6nei. cu care. credeam că 
tratez. a fost determinantă în transacțiunea, ce am făcut, atunci 
er6rea mea'pâte.da:loc: la o 'acţiune: în :nulitate: a transac- 
țiunei, însă: atunci vom ;avea;.nu'o nulitate absolută, fundată 
pe:lipsă de: ;consimțămînt,: ci o :nulitate relativă, undaiă: nu- 

mal: pe! “vicii :de: consimțămînt. .....:: ....: mit 
+ 26.7 Un, punet dificil! de stabilit este. acela. as. a se seci 

prin ce..mijloe:o:.transacţiune: pâte fi atacată. Cestiunea, se : 

pâte presinta în diferite moduri. Să presupunem că procesul 
fiind ;pendinte,, s'a făcut o :transacţiune 'nu în :formă.de ho- 
tărîre deiexpedient,, la diua, fixatăipentru- judecată;: una:din 

părţi presintă. transacțiunea, cea-l'altă parte: susţine că traps- 

acţiunea: este; nulă, . fie pentru. lipsa: de capacitate, fie pentru : 
una; din :causele -arătate :mai sus, fie prin: efectul îinplinirii 
condițiunii resolutorie:că .acel. ce.;opune: ' transacţiunea nu 

şi-a îndeplinit obligaţiunile : sale.. Să. “schimbăm: specia; o - 
transacţie a intervenit pentru a preveni. -un:proces, una din 

părți 'intentă. în ;urmă acţiunea, :la, diua, înfățișării : se:. opune 

transacţiunea, care se pretinde nulă. Intrebarea, : instanţa care - 
este. chemată..să;: judece procesul, pote; pe. cale .:incidentală 

sai: de excepțiune să anuleze transacțiunea ?: Aceeaşi cestiune 
pentru: casul, când suna din-părți : cere. executarea, transac- 

țiunii și. cea-l'altă 'pe cale; de executare, pretinde nulă; trâns- 
acţiunea, se: pâte ;ea anula pe.acestă:cale. a lili cit cs ib 

In practică-ia;o .:întindere.:din.ce în--ce mai :mare sis- 
temul, după: care. judecătorul: chemat:a: judeca: în principal 
pâte 'judeca-incidental ori-ce:: ceştiune Sar; pune... Acest !sis- 
tem.'are în::favorea,. sa! considerațiunea; puternică: că împuţi- - 
n6ză şicanele.;. Cu; tâte:că acestă consideraţiune :'nu::trebue 
desprețuită,; “nur er6dem-însă-:-că: se/'pâte:: deduce «și: judecă 
nulițatea ;unei “transacțiuni pe. cale:;de excepţiune.: “sati: inci- - 
dental. Ori-eura rar, fi contestarea, se- declară, de părți: termi- 
nată;; Trebue ; să. existe. ;eonsideraţiuni ; grave „cari “să; limite 
în fav6rea, anulării actului: Şi! ele linuctrebueso: judecate de 
cât: cu garanţia suficientă, aceea [adică a-.cercetării i prin tote 
instanţele judecătoresci: „ore fe atare infor Trecea Îi star 
untAȘa dar; în: :speciele -de :mai: sus: servă:»hotări : suspen- -
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- darea cercetării procesului. sai: contestăril:ipână :-ce: vai in- 
terveni o -hotărîre definivă de anulare a transacțiunii. - 

* Conclusiunea: n6stra este: că:o: transacțiune nu se' pote 
ataca în :nulitate de: cât'prin acţiune” principală (V.: în: acest 
sens Christeseu,; art.::1711, ad: 2-4; comp. însă !'adn:: 5).! ..» 

4 27 Asupra; contestărilor: făcute la executarea unei 'trans- 
acţiuni facem următ6rea,'res6rvă : satiobservaţiune. Dacă. o 
contestare. se face asupra: înţelesului saii interpretării terme- 

. nilor: transacţiunii sai: dacă: cinâ-va“ contestă! executarea: 
transacțiunei: pe: motiv.:că'ea!: nu-i -este:: oposabilă, instanța 
care 'a investit :actul: cu formula executorie şi înaintea, cărei 
se face 'contestarea,:pâte idecide, fis:asupra interpretării, fie 
asupra punctului! dacă: transacţiunea 'este Oposabilă contes- 
tatorului. Pi Pa ai a tao vatuntie 

'28: Până ''aci':am' presupus- căi ransacțiuriea; s'a -făcut, 

prin un act petrecut între părți în.afară de. instanţă înaintea 
cărei era procesul pendinte. Când transacţiunea se închee 
în forma de hotărîre de expedient, cestiunea pe ce cale să 
fie atacată transacţiunea, devine şi mai dificilă. Aci avem o 
hotărire judecătorâscă şi cată să scim cum ea pâte fi ata- 
cată. Aubry et Rau, după ce arată că hotărtrile de expe- 
dient produc aceleași efecte ca şi cele-l'alte hotărîri, autorii 
citați conchid : 

„Ele (hotăririle de expedient) nu pot fi dar atacate prin 
"acţiunea principală în nulitate, ci numai pe căile de recurs 
deschise contra hotărîrilor î în general, și în termeni fixaţi 
de lege pentru exerciţiul acestor recursuri ($ 419, text şi n. 
2, Comp. Laurent, XXVIII, n. 331). Acest sistem este adi 
unanim admis în Franţa. | 

Din parte-ne credem că acest sistem presintă inconve- 
niente grave. Mai întâiii tâte mijlcele de a se ataca o trans- 
acţiune sunt nisce măsuri de protecţiune ilusorie. O hotă- 
rîre de expedient s'a dat de Curte; saii de tribunal, însă 
hotărîrea s'a notificat şi a rămas definitivă ; ei nu ași put 
ataca acâstă hotărîre de cât pe cale de revisuire, numai în 
casul când s'ar descoperi că actele aii fost false, sait că un 
act a fost reţinut de partea adversă (art. 1714, 1716); sai că 
deja procesul era terminat prin hotărîre definitivă (pr. civ., 
art, ,..). EX nu pot ataca acâstă hotărire nici pe motiv
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de incapacitate ;nici.pe erre de obiect, nici pe erâre de; per- 
s6nă, nicirpe..motiv că. actul -era, nul.. Negreşit. că este.o 
cestiune de .siguranţă...publică .ca o :hotărîre judecătorescă 
definitivă. să nu.se;p6ță.. ataca, dar.nu mai puţin grav ar fi 
ca un, minor,,d..ie,,; care :fără: scirea: nimănui -ar. încheia. o. 

transacţiune, în, formă,; de .hotărire'de expedient să.nu o pâtă 

ataca. Și apoi: noi-credem. că şi. hotărîrile judecătoresci: pot. 
fi în; unele: casuri; atacate d. e.. prin acțiunea pauliană, sait 
când; se fraud6ză, legea. De i aceea: am.fi. dispuși anu: urma. 

sistemul jurisprudenţei şi doctrinei franceze care încă odată, 
şi acela „este de mare importanţă, se admite fără discuţiune: 

429..0ât.pentru, efectul anulării. transacțiunii. nu avem. 
a spune altide. cât că părţile :se găsesc. din. noii în .sițua- 

ţiunea lor d'înaintea transacţiunii. pitt 
„Să nu: uităm. că indivisibilitatea ransaoțiuner, opresce 

„0: rotractae, parțială. al i 
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-* "1 Romanii, în: actele'; lor juridice, priviaii mai întâiii 
de tâte. persâna 'care “figura în act. :Pers6na era, dacă :am 
put€ să dicem 'ast-fel, unicul instrument 'ca și unicul: obiect 
al actului. juriaic..:Mult.:timp - a “trecut; și multă greutate aii 
întîmpinat Pretoruli:şi ijuriseonsulții: ca :să:potă ajunge a se 
admite :ca cine-va. să: pâtă' fi 'representat prin altul. :Minorul 
chiar nu era .representât' de .tutor..: Copilul, de îndată ce'avâ 
aliquid intellectum,: contracta el- singur cu asistenţa -tutorului, 
care îi complecta numai capacitatea; dacă însă era, lipsit de 
ork-ce inteligenţă, :nimeni nu put6 să:contracteze. în :numele 
lui. Pers6na'era :până: acolo: singura luată în considerațiune, 
în cât' Romanii nu priveaii:nică odată un: patrimoniii, adică 

universalitatea: de bunuri. care formâză: un: tot numită :patri- 
moni, prin el. însuşi, independent . de :pers6na cărei 
aparţinea.: Patrimoniul făcea; .6re .cum.::parte. din! persână,: o 
complecta..:Chiar atunci icând. un: patrimoniii: se găsia pentru 
un timpifără -stăpân,:se căuta a se :personifica, cum era, 
hacreditas jacens; Ast-fel se explică pentru ce creditorul avea
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un drept exorbitant asupra persânei debitorului. Ast-fel se 
explică pentru ce timp îndelungat acel care se obliga, 'şi 
obliga persâna, persâna era considerată ca intrând în acâstă 

obligaţiune, ca făcând obiectul gagiului creditorului. Pentru- 
că însă persâna cuprindea nu numai persona fisică, dar şi 

tot ce înconjura acâstă persână, adică şi averea sa; ca con- 

secință, cel ce se obligă, obligându-şi persâna, obligă şi pa- 
trimoniul s&i, în acest sens că acest patrimoniii mergea 
acolo unde mergea şi persâna..De aceea în dreptul roman 

creditorul în timpurile primitive, când voia să execute obli- 
gaţiunea, ataca persâna debitorului. El era în drept să în- 
chidă pe debitor, să-l ţie un termen 6re-care în carceră şi 
dacă nu ajungea să fie plătit, ereditorul putea să vîndă pe 
debitor. pr DN SR E 

In istoria, romană multe din cele mai importante eve- 
_nimente "şi ai causă în acest drept enorm pe care !'] avea 

aci persânele avute asupra persânelor sărace. Numai când 
Romanii atizînceput să întindă : dominaţiunea, lor, fie con- 
tactul cu Grecia, fie necesităţile de qi, s'a putut aduce, prin 

diferite căi, Gre-cari îndulciri și ușurări în favorea celui 

obligat. 
”: Siiaci ea şi' în alte “instituţiuni, pretorul are. un rol im- 
portant. Pretorul începe. să acorde creditorilor... dreptul: de 

a ataca' patrimoniul debitorului lor, independent de: persâna 
acestui 'debitor.::In "urmă, Pretorul 'orgunis6ză :bonorun ::pos- 
sessio,: adică: creditorii, când debitorul: nu! plătia, se adresa 
la pretor.şi!"i cerea un decret:prin care se;trimeteaii .aceştă 

creditori: în posesiunea bunurilor: debitorului, :ast-fel: cu: de- 
săvîrşire deposedat de bunurile sale. Averea debitorului se 
încredința unor administratori, cară trebuiaii: să. o lichideze. 
prin''vîndare.-' Am: spus deja că însăși::acţiunea .pauliană. 
(Vol. Ul, Despre contracte și. convenţiuni;:n.. 98). nu începe 
Să'și ia nascere, de :cât tocmai cu ocasiunea acestei trimeteri: 
în. posesiune. N egreșit, legea Aclia Sentia exista mai d'înainte, 
în cât: privesoe. liberarea' sclavilor exagerată şi întru. cât 
puteau creditorii să. atace acâstă. liberare: făcută în prejuai- 
ciul lor, însă propriii dis actele cari 'resultaă pentru credi: 
tori din . acţiunea :pauliană, adică dreptul „creditorului 'de a 
ataca un act al. debitorului considerat ca făcut în frauda lui,
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n'a putut lua nascere şi a:se: desvolta; de:cât:prin' aplicarea 
regulei relative la, trimeterea în -posesiune ! de :către pretor 
a creditorului în averea debitorului. ;- ii ii 
ii»: Cu 'oeasiunea;distribuirei. prețului: obținut 'din vîndarea 
bunurilor debitorului se năștea. cestiunea.: în: ce mod aceșty . 
creditori să fie: satisfăcuţi, sai, dacă: nu erati. complect .sâ._ 
tistăcuţi, care. ar fi perderea pentru fie-care dintr'înșii ?.:Aci 
se distingeab'' creditorii chirografari, cuvînt "luat: din limba 
g&râcă, .cări:nu -puteaă să fie: plătiţi. de cât'cum: S'ar.:;numi 
prorala adică fie-care cu “atât: la :sută..: din -ceea-ce “area . 
primi ; aşa în cât :perderea era: proporțională: cu:suma cre- 
anţelor. lor,::ereditorii: ipotecari sai: cu amanet, şi creditorii 
cărora li:se acorda ceea-cs :se 'numia, privilegia 'exigendi,: adică: 
dreptul de :a; exercita un privilegii.. Textele. chiar: faceai 0" 
deosebire între aceste privilegii, de şi autorit 'ered. că acâstă: 
distinețiune nu avea nimic 'important 'din punctul de vedere: 
practic, însă: se făcea 'distineţiune: din punctul dă 'vedâre al 
motivelor: cari: fădeai să nască aceste privilegii. Așa textele: 
împărțeai aceste privilegii 'în : privilegii personae, adică :pri-: 
vilegii cari găsiaii în pers6na creditorului motivul pentru: care: - 
creanța era. privilegiată: Erai privilegia personae, cum era fis- 
cul, Impăratul,: familia” împăratului, ifemeeai măritată :și chiar- 
logodnica; atunci: când: avea să câră:ceva de'la logodnicul 
săi. Se cunosceaii încă privilegii: causae,! cari--se acordati cre-: 
anței.: chiar, :adică: 'creanța;'eră: de ast-fel: de” natură în cât 
crea un privilegii, :aşa- era privilegiul ': acordat:; cheltuelilor. 
pentru îngropăciune. !: taţi? i ete ei pt] 

» In-regulă generală și:;:afară de: 6re-cari : excepțiuni. în. 
explicarea cărora :nu intrăm, privilegiile: veneaii:; după : cre. 
ditorii ipotseari, cel puţin întru: cât :aceşti: creditori -ipote:: 
cari eraii anteriori nascerej creanței privilegiate, dar, şi! aci, 
nu era o 'regulă.:-absolută.: Se';.distingeau : privilegia inter per- 
sonales actiones de privilegiile :cari: primea: chiar ipotecile! 
anteribre..- sie ti ta rez tori rată 
„."“ Codul: Caragea, în titlu 'de ;datorii 'care. formâză; obiec:: 
tul Capului :VIII,:din': partea III, areceva, : câre.'se apropie 
de dreptul roman, a te, tinut 

„Art. 15.:,Când “un datornie va: mofluzi,'să. se tragă la 
judecată, și de se va dovedi pagubele'sale. înființate, să afle -



570 i. DREPTUL CIVIL ..;.: i 

de la 'creditorii.lui milostivire ;.:6ră de * nu, să se: învinovă-. 

țâscă ca'un:mofluz iprefăcut.: : * in: iara 

Acel care nu 'și plătesce: dătoria si caute a se > îne- 

lege cu' creditorul care: de-unde:nu va 'av6 milostivire' pen- 

„tru; dînsul debitorul: sez:consideră .ca:un mofluz -prefăcut, 

adică ca; ceea ce'se consideră: banerulă. traudulGsă în drep” 

tul modern.. atac pb a NE ; 

“Art. 16. “Do. vada: datornicul, când. mofluzesce averea, 

sa: :împrumutaitorilor ca. să se. isbrănescă de datorie, suni 

slobodi împrumutătorii” să o primâscă sai nu.“ 

1 Aci' este: ca.unifel: de: părăsire-a: bunurilor, adică ae. 

bitorul putea să: lase bunurile sale în mâna creditorilor, fără 

ca. creditorii să fie obligaţi să primâscă acâstă părăsire: de 

bunuri:::Bine înțeles că acest; articol se. complecteză :cu cel 

precedent, că dadă- creditorii nu se Vor: milostivi, debitorul. 

este. considerat: ca mofluz prefăcut... oi e 

Abts:17.:,Când împrumutătorii ':vor-:primi spre izbră- 

E nirta datorii. averea unui dator,: de nu se izbrănese .toţi.pe 

“toema, :5ă; Şi izbrănescă ” datoria, „după analogia „cape- 

telor. Ga it tai 

Cu alte cuvinte s se , făcea analogie: şi. fe- -care:. roditor 

se; a pittea proporțional cu suma, ce: av6.să primâscă..::.; „isi 

i: In.articolele următâre se arată cari sunt oroditorit cari 

a Gre-cari: drepturi de privilegii... --:::: E IE 

Art.:20.:„Obşteştele şi: doraneşitele; datorii + se: protimi- 

sesc.a se: plati mai întâi de. cât, cele. particulare: i. si 

Prin datorie obştescă se înțelegea datoria, - către . stat. nu 
şi către: comună „.pentru-că, comuna nu era organisată ca 

astă-qI,. formând:'o pers6nă juridică, tot ast-fel. erai şi -dato- 
riile-:ce Doranul avea personal: domnescile datorăă: Şi cari : erai, 
cu. drept. da: protimisis. tai ia Ta 

„Art, 21;3,Cei cu zălog mprumataorii se „protizaisese Ja: 
plată. maă întâi de cât.cei fără zălogit.ii, -. - da 

Creditorii amanetari aveai dreptul negreşit să fie: plă- - 
tii asupra: amanetului,: cu preferință :de cei-l-alți: creditori. 

i -Art,:92...„Cei cu zălog înainte. de; nuntă : -împrumatt- 

torir se protimiseso zestrei.“ ' i 

„Art, 23.;,„ Zestrea se protimisesce; celor cu zălog supă 
nuntă împrumutători.i asi 

4
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Art, 24.,  Zesirea se. protimisesce de cât! totă fără zălog 

datoria... ii, ge si pp Pa tr, 

Articolul 24 Yrea “să spue că zestrea ra... oreanţă - pri. 

vilegiată, propriii. dlis:ș șiera primată de datoriile :obştesci și 
cele domnesci,. de. Gre:ce textele spun: curat că datoriile ob- . - 

ștesel ȘI. domnesci” se protimisese. înaintea celor: particulare. 
Vine, apoi, amanetul şi zesţrea, şi în privinţa; acâsta: se 

aplică... regula, . “următâre :; zestrea, se protimisea;: chiar, :dacă 
nu 'era pentru ;siguranța,. er. nici un: amanet ;;;dacă. zestrea, 
era în. concurenţă .cu un.amanet,, trebuia, să se ' vadă: dacă 
zălogul., este. anterior. zestrei Și, atuncă se „plătea. întâi. zălo- 
gul, iar dacă, amanetulvenea în, urma, constituirei; zestrii, Şi 
atunci. zestrea, se, protimisia, amanetului ; Şi find- -că-: prin ză- 
log se, amaneta; şi mobilele ca; și. imobilele, se :.ajungea la 
acest resultat că, femeea'. măritată avea,: sub codul Caragea 
dreptul de preferinţă. ea „un, fel .de ipotecă. tacită, cu ;acâstă, 

deosebire — cel puţin cum s 'a „stabilit de „ijurisprudenţă şi 

cum. era. la, „Romani — că: nui da dreptul: de a urmări;:drep- 

tul dea merge să., -discute privilegiul. :s5i față 'cu.:0 :terță 
pers6nă, care ar fi devenit proprietară pe lucrul ce aparţi= 

nuse bărbatului și asupra, căruia-femeea. ar. fi: avut, pentru 

restituirea zestrei, o preferință; îi îi rr cr u 
„ Mai;complect şi. mai. larg este. codul, Ouimach.: "Am ci- 

tai i în titlul Amanetulul. ($ 581, 586, 559), ini rii ptr 
„Găsim. în titlul. de la, finele. codului, „care. nu- are. .nici o: 

rubrică ca un fel de titlu suplimentar „Despre rînduiala -con- - 

cursului creditorilor,“ cui tii pai apte 

$.;1974;(;,Rînduâla concursului creditorilor „este acea de, 
lege, hotărâtă regulă, după. care.are.-a se urma în: pricini de. 
falimenturi saă .baneruturi -(mofluzuri)..: acţ cetate i 

Erăși sistemul; roman, nu- se. face, „deosebire. între. co:! 
merciant și. necomerciant, „adică | pot. cădea în: faliment; ŞI: 

civili. i: E 
Legea, ; “Calimach vorbesee despre tractarea - contrac-, 

telor . creditorilor, ȘI. despre . deschiderea . ordinei: oredito-: 
rilor. i pe Pai tata ze De E cata bare 

pg 1975. Tractareă,. concursului: creditorilor - este; acea; 
urmare. judecătorâscă, - „după. care. „creditorii unui falit,. se: 
chemă la un loc, .prin .ediot (publicaţie, eșită işi în străinele; 

. - 
p , rss ratei patrat greatest]
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ţinuturi) spre'limpedirea şi dovedirea pretențiilor lor ca după 
acâsta să se pâtă împărţi aflata avere a falitului între dînşii 

după, analogia: clasificăţii. . -..::: --- i Daia 
i: $'1976 vorbesce 'de concursul. creditorilor, de masa - cri- 

data, de':comitetul creditorilor. şi” de'-curatorul pricinilor mesei, 

„u Brat: mai. multe. persâne însărcinate cu diferite sarcini: 
Aşa. creditorii erai: representați în ce' privesce creanţele Jor 

de. un: comitet;::după acea: erai unele pers6ne: însărcinate 

proprii dis cu : clasificarea, cu:: ceea-ce se - numesce în fali- 
mentul modern, i verificarea creanţelor, numite :curatori şi în 
fine: eraii: propriă ; dis curatorii însărcinaţi cu: administrarea 

averii: “asupra căreia” acești: creditori: aveait posesiunea. 

= :$:1982. spune că deschiderea -concursului: se. face! prin 
un edict dat” de.către judecătorie. Acest edict eră. un eve- 
niment important, pentru-că avea de 'resultat a: atrage nuli- 

tatea la '0' mulțime-de; acte 'ce făcea debitorul. '! mi aaa 
Ca 'şiîni “falimentul modern, 'din' momentul în. care are 

loo-ăietiiti care! trimitea pe creditori în 'posesiunea averii, 
falitul 'perde administraţiunea acestei” averi, fie: presentă, fie 

viitâre (Ş: 1983). E ID a A aa 
si Nu.are:voe: să închee' contraote. ami 

Nu are voe să primâscă datorii: e tr int 
-i5 uNiel io: plată inu "putea să, fie: valabil făcută în mâna de- 
bitorului din momentul: în“care a avutiloc deschiderea : me-' 
sei" creditorilor.: Nu: se pote: înfățișa, înaintea, unsă : instanţe 

+ 
i Pati oii judecătoresc. . iii. i: i nb 

Acum, care este efectul unul edict judecătorese,.! din: 
punetul de--vedere al'creditorilor ?: $ 1984; 1: „Din diua, de 

când 's'a'publicat: concursul se: socotese ei. propristari: a ave-: 

rei falitului.: Deci dar ei: “trebue să: ridice: tâte - însărcinările: 

lipite pe acâstăi avere şi să păzescă. tâte îndatoririle unite « eu 
acâsta'-precum contractul: mărimelor: şi: cele-l-alte.* i... 

“Pretorul trimetea numai în posesiunea bunurilor: 00, 
dul. Calimach':consideră ca expropriât cu 'desăvîrşire pe de- 
bitor de întrega sa 'avere şi t6iă acâstă: avere trece î în folosul 
creditorilor. Deci dar — dice acest paragraf — dacă debitorul: 

are vre-o avere propriii dis, trece în patrimoniul creditorului, 
însă. ca ork-ce transmitere: universală .se: trece; și activul: şi 
pasivul. Negrâşit; că 'cel mai mare: pasiv “este pasivul către:
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aceşti creditori, de.cât sunt. şi alte pers6ne. cari: ai”: dobân- 
dit... diferite. drepturi. asupra acestei; avere,.: precum. este 
acela: ce are: un contract, de. locaţiune, ipotece sati privilegii, 
tote aceste îndatoriri trec în sarcina creditorilor. -.:f.. sin 

2. „Creditorii. închipuiţi din vicleșugul falitului mai înainte 
de deschiderea concursului nu. numai se depărtâză din! masa, 
concursului, „ci se şi pedepsese,după codul. criminalicesc.« 

:.8.:„Fieşte. care creditor 'are'voe. să se ție 'Oră. de: masa, 
concntstilui sai de -persâna falitulur.«, : ia if 
:i  Sunt,lueruri cari rămân după timpuri, frte + îndelun- 
gate, și. cum..cea, despre care vorbesee. Codul. Calimach. aci, 
că. creditorul are: dreptul să.se mulțumâscă cu. averea. de: 
bitorului, iar dacă nu. se. mulțumesce să morgă, și să urmă: 
r6scă, persâna debitorului... „i... ie ie ch 

Să. presupunem acum . ca. se. vinde; averea. şi încep + a: fi 
pati creditorii. ; ie cz tota pi o tea 

În privinţa. rangului, creditorilor avem în. “realitate :0 
serie. de, articole .în Codul: Calimach, „oare „crează o mul- 
țime. de. preferinţe, reduse, cu. totul în dreptul; modern.; Gă- 
sim .6,clase de privilegii Şi anume: si sii e 

$ 1995. 1. Cheltuelile de îngropăciune s sunt privilegiate 
ŞI. întră în:prima clasă. ., i pt te pe 
„ui 2. Servitorii. at. drept. de „preferinţă, însă daca. ei au 
făcut .vre-un înscris cu. falitul: pentru. datoriile vechi, atunci 
pentru; aceste:: sume ei ;nu maj: 'sunt..creditori în virtutea 
sorvioiulut, ce jail. facut, ci sunt. simpli: creditori ; chirografari. 
i 3. Medicii, învățătorii, chirurgii şi i spițerii: numai pentru 

un an. i 
. În.Ş:.1997-se înșiră,, cei: cari: vin: în-“€lasul al. doilea, agiică 

Visieria pentru „dără,; minorii asupra, averii tutorului, femeea. 
pentru. zestre,. acei, ce -aii amanet fie prin: lege; fie prin con: 
venție ;:aceă :ce. aii;.ipotecă, 'legatarii, ceirce, aii; dat bani:pen- 
tru, ;cumpărarea; unui lucru, sati „combinaţiuni: „n sf ui toţi 

„.După $.2003 în clasul::al patrulea intră: „Visteria:. :pen= 
tru ori-ce altă datorie, vîndătorul, toțădin. sclasul al:doilea 
cari nu s'aii, putut plăti din amanetul'saii:: ipoteca, ce aii avut. 

„. $ 2005 -aşâdă în clasa, 'a-cincea,; dobândile; pe doi-ani, 
al: tutulor. creditorilor; arătați până aci ;; însă: „pentru, aceste. 
dobândi. nu,.există. între . ei; nică: „o+ipreferință.: juc: sr bir nf
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iii: 822006. isÎn clasul: al șaselea, ca cel de pe urmă săpun: 

.:: a) sAcel ce cer un lucru'de'la datornic din daruri, precum 

moştenitorii, legatarii,. femeea' pentru: teoritre: şi ipovolon: și 

din alte daruri..:: 
:::8)1,Visteria Dentru cererea; de! lobite: în' bani, la care 

se; 3. osindesce! falitul:mai. înainte:de faliment.“: rii 

++ Dreptul: vechii frances începe să facă- distinăţiune în: 

tre amanetul - pentru: mobile 'și “ipoteca “lucrurilor: imobile. 
Tot în dreptul vechiii ' începe. să :se- micşureze întru cât-va 

dreptul: real''ali'ereditorului asupra 'lucrurilor mobile. În 
dreptul; vechii: frances, și nu numai -în Franţa dar în. ttă 
Europa, .mobilele “erai -cu totul : depreciate: Romanii nu 
ţineau la deosebirea între mobile şi imobile, ei: făceaii altă 
deosebire; ceea-ce era trebuincios: omului era res iancipi, Și 
cea ce'nu era atât de: trebuincios: era; res ncc fnancipi. În so- 
cietatea europână mobilele erai depreciate, de unde: ada- 
giul: -: mobila : vilis possessi0, + de'unde Și regula - Les meubles 

ont pas de“suite par h ypothegue, adică cine are un drept: asupra 

unui. mobil:nu':putea să şi-l] exercite față cu o terță: pers6nă, 
care a dobânâit un drept: de: proprietate: asupra "acestui 
mobili zi ti: ot a 7 

Tot în dreptul vechiti frances există regula'ică'ori-ce 
act petrecut înaintea : unui notar ! 'atrăgea, după “sine 0 ipo- 

tecă.! iAc6sta este” ca un: început-a ipotecei: “judecătoresc dare 

există 'şi acum în: dreptul îrances.' Mai era și un alt principii 

că de îndată; ce so vindea; o:avere, tts: ipotecile' cari: 'existaii 

asupra acestei averi! se perdeaii: - Decret "for ce purge: toute ha y 

potheque. i 

zii Impoitant: în copt vechii. feaioeă esfe': săictul din. 

1678 în care: Colbert a: obținut de'la Rege publicitatea ipo- 
tecei, însă:a trebuit să fie revocat imediat, 'de 6re-ce a găsit 
o resistenţă: mare: în: nobili, pentru-că 'acâstă publicitate: de 
ipotecă le da în public situațiunea! lor, așa: în cât: Colbert a 
trebuit. să -revâce 'acest; edict nurnai și numai. că resistența 
ce: găsise era; prea: mare... 
i + Avem şi'un alt: ediot. mai iniportant,- -ain: 1771. Am 
spus 'că exista regula că: : Decret : force neloie toute ypothâque, 
adică ipoteca lera.. diferenţată atunci: când : intervenea. un fel 
de vînqare forţată.:În practică, mijlocul acesta 'era' singurul 

o piitogzz 4 a fa i 

  

NE
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după: care ;.putea!să; se : desființeze .0:ipotecă ;.nu se: cunos- 
ceai. -:de:loc.:mijl6cele:de::astă-di,: nu „putea. ca în dreptul 
modern: creditorul/.plătit'sărdeclare: că şi-a primit : banii. și 
deci să 'c6ră. ştergerea ipotecei; 'trebuia să se. facă un fel de 
formalitate igraţi6să, să: fie: considerat :lucrul ca pus în: vîn- 
dare, “însă :lucrul': era :cu -desăvîrşire :desfăcut: de -.ori-ce 
ipotecă.:. Edictul din :1771:. admitea, 'regulele: de .scris6re de 
ratificare, adică se considera că: Regele : da nisce; 'serisori 
numite patente, după care'un: creditor: afirma. că :s'a plătit şi 

prin; urmare “ipoteca este.;desființată, ;:ratifica... întru „cât-va, 

imobilul ipotecat de. ori-ce: sarcină . avusese aci. i! ni 
w Acesta 'era, situațiunea; când .vin.: legile:: revoluţionare. 

în. acâstă peri6dă .:âpar. două':legă : forte, importante :. "legea 
din 9 :Mesidor:anul II care:pune :principiul::publicităţei,: nu 
putea să fie ipotecă acolo unde nu era publicitate, şi o altă 

lege pe care. o'găsim: citată”: apr6pe:pas 'cu. pas 'de comen- 
tatorii codului :Napoleon, legea din 11:Brumar sanul 'VII care 

admite. din noii; publicitatea ipotecei. șicare în 'același timp 
pune şi principiul specialităţei. TATI a 

* Codul: Napoleon în :materia.ipotecei,. ca și în î6te cele- | 
Palte materii transig6ză, ia un fel de sistem : intermediar 
între ipoteca veche care-era ocultă şi. între: ceea-ce:era în 
dreptul revoluţionar şi admite .ipoteca convenţională .jude- 
cătorâscă. şi legală, cele. două . d'întâiii supuse” publicităţei, 
iar ipoteca legală în mare parte ocultă, adică să fie dispen- 
sată de ori-ce. publicitate. Principiul spepialitațer mai nu 
există în codul Napoleon. ;îitiii- i: Ca, 

- De la.1840 începe 'lupta: în contra sistemului ; ipoteci 
din Franţa, însă -.Francesil când : este: vorba de: reforme .se 
decid cu grei, ei consideră codul Napoleon că o operă: na- 
țională și:până în anii din urmă n'ai. făcut; nică o modificare 
însemnați. Legea; din ':1855 „este singurul.pas care; l-ai, făcut 
înainte î în privința publicităţei. cil mb ct 

“ În: Belgia . intervine o "lege. în : 1851: unde se, ” admite 
principiul publicităţei şi specialităței pentru: î6te .ipotecile 
fără deosebire. Nu se mai admite ipoteca judecătorâscă, ci 
admite numai ipoteca convenţională și legală, la care adaogă 
pe cea testamentară, însă t6te supuse publicităţei Şi specia- 
lităţei.
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;: Codul italian admite. specialitatea ipotecei (art. 1965). : 
:1.3 +: Oodul german :este acela; 'care admite 'sistemul cel mai 

depărtat 'de acela 'al codului: Napoleon. Aci se: disting: ipo- 
teca, datoria: fonciară şi: renta : fonciară (art. : 1990, 1201, 1902). 

Regula: nemini res sua 'servit nu este în. vig6re în. sistemul 
ipotecar german: Ipoteca este: saii negociabilă -sati de siguranță 
(Comp. : art. :1184—1887, 1119, 1128, :1120, 1127, 1131, 1153, 
1156, 1172-1174, 1177 şi: 1180)... i 

În: mare: parte: redactorul. nostru s'a: servit: de legea 
beigiană; însă.a :făcut .f6rte. răi că nu a luat: textul belgian : 
pentru t6te disposițiunile. I-a venit greii;să; se despartă cui 

totul':de i:codul': Napoleon şi''ajunge :să ia când din; codul 
Napoleon; când: din cel. Belgian: şi dă nisce texte de o con- 

" fusiune: f6rte'. mare, în: cart adesea nu: scim - ce. soluțiuni 

să dăm. + iti i ! i 
"2: Titlul. nostru. este. împărțit în 9 , Capete, dintre. cari: 

- Capul: Disposiţiuni generale (art. 1718—1721);. 
:* Capul'.LV: Despre modul inser ipfiunci privileg giilor şi pred 

ari 1780 — 1787); | 
“ Capul:V: „ Despre ste ger ea şi  rodhețicnea iernii art 

1788-:1789), iat iii 
i i Oapul VI:  Despră efectul privilegiilor ș şi : ipotecitor.. în contră 
personelor. al '3-lea cari dețin imobilul (art. 1790—1 799); i 

e „Capul VII: „Despre 's sting gerea” “privitegiilor şi îpoteciloa + "azi 
i 1800) ; : a ri gate mt 

aa! “Capul: v II: „Despre: modul: de a: pur ga propr iotăţile de: ri ivi- 
legii şi ipoteci (art 1801— —1815); aaa bea i 

:: Capul (IX: Despre publicitatea: registrelor. şi despre pesponsabi- 
litatea : grefier ilor de tribunale: însăr cinaţă: cu finerea „registrelor. . (art: 
1816-1828). De ae E zi Ta 

:: Sunt: comune atât: privilegiilor cât. Și ipotecilor. toi 

»: Capul, II: Despre: privilogăă: (art. „Ia 4045),: se e ocupă ex: 
clusiv de privilegii. i i 
i: Capul IL: Despre ipoteci (et 1746-- 1 70), oste consacrat 
numâă: dipotecelor. mi li , se duri ge î pe E TE fe 

Sia 

“i si 

a ii i il i i ut: TE agita tu



DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI 577 

CAP. I 

„ Dispostani generale 

Art. 1718, Ori-eine este obligat personal, este ținut do a a împlini î în- 
datoririle sale cu 16te bunurile mobile şi imobile, presente şi viit6re. 

Art, 1719. Bunurile unui debitor servese spre asigurarea comună a 
creditorilor lui, şi preţul lor se împarte între ei prin: analogie, afară de 
casul când există între creditori cause legitime de. preferință. AER 

Art. 1720, Causele legitime de preferinţă sunt privilegiile şi ipotecile, 

3. Am spus că în n! dreptul modern cel ce se oblig nu 
mai obligă persna sa, chiar în țările :cari ati legi asupra - 
constrîngerei corporale, constrîngerea corporală nefiind, un 
drept ce.ar avea creditorul asupra :persânei debitorului, ci 
un mijloc de coerciţiune, un, mijloc. de a sili pe debitor să- 
şi îndeplinâscă obligaţiunile pe :cară le-a, contractat. De aci 
resultă că debitorul nu-şi are obligată. de cât averea, că cel 
ce se găsesce. obligat, prin acâsta - obligă, patrimoniul. săi. - 

În privinţa modului de a se exprima, art. 1718. luat 
din legea belgiană art.:7, este mal. clar, și mai exact de cât 
art. 2092 din codul i Napoleon, care. dice. „că cel.ce se obligă 
"Și obligă” patrimoniul, şi cu drept, cuvînt, se făcea, observare 
că este ne-exact.a se, dice că numai în asul. când. cine-va, 
'și obligă patrimoniul, adică ar presupune din partea, acelui 

care este debitor că s'a obligat prin un fapt al săi, fie că 

dînsul a făcut; un contract, fie că ar fi comis un. delict, Sai 
quasi- -delict și se critica că.nu'se. prevede și casul. în care 

cine-va se găsesce obligat, nu prin faptul săi, ci prin faptul 
altuia, de exemplu în casul.de quasi-contract sati obligaţiuni 
resultânde din lege. Din ori- -ce causii ar veni acâstă, obliga- 
țiune, din contract, quasi-contract, deliet, sai quasi-deliet, din 
lege prin acea chiar că se găsesce cine-va a obligat, is găisesco 

obligat și patrimoniul săă. 
4. Ca consecinţă a. acestui principi că cine este. obli- 

gat 'Și are. patrimoniul săi obligat pentru executarea acestei 
“obligaţiuni, vine iarăși principiul că patrimoniul unui. debi- 
tor servă drept siguranţă, drept gagiii general creditorului. 
Legea nu face deosebire, ori-care ar fi acâstă avere, fie mo- 

68153 o 37
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bilă saii imobilă, fie că patrimoniul se compune din obiecte, 
fie că se compune din creanţe, fie că este vorba de lucruri 
trecute, fie că este vorba de lucruri viitore; sar fi putut 
dice că dacă ar fi vorba de-o avere pe care debitorul nu 
ar fi căpătat-o de cât în urmă după ce el ari fost obligat, 

creditorul care se găsesce creditor mai înainte de dobân- 

direa, acestei averi, nu ar fi putut avea drept de gagiii asu- 

pra acestei averi. pe care nu a avut-o în vedere; ori-ce 
avere a debitorului servă la acâstă siguranță. Nu se ia in- 
.dividual fie-care din obiectele cari compun averea. debito- 

rului, ci se ia patrimoniul în întregimea lui şi ori-ce obiect 
se găsesce în acest patrimoniii face parte din ceea-ce se 
numesce gagiul debitorului. Acâsta ne explică pentru ce nu 
se pâte considera ca un fel de amanei asupra fie-cărui obiect 

care compune patrimoniul acesta, luându-se obiectele inâi- 
vidual, că nimic nu împedică pe debitor de a dispune dea 
le înstrăina și acestă înstrăinare va fi valabilă, negreşit: cu 
reserva: pe care o cunâscem din dreptul ce resultă pentru 
creditor: de a ataca unele acte făcute de debitor. când sar 

constata, că sunt făcute în frauda lui, și când am vorbit de 
acţiunea pauliană, am spus că acţiunea pauliană nu este 
alt-ceva, de cât un corolariii, o sancţiune a principiului pus 

de legiuitor” în articolele n6stre 1718 şi 1719, după cari cre- 
ditorii ai dreptul asupra patrimoniului debitorului, consi- 
derându-se acest patrimoniii ca un fel de gagiii al lor. 

"5. Este bine înțeles că în patrimoniul: debitorului, re- 

servăm t6te acele 'luoruri cari fac parte din acest patrimo- 
niii, dar cari nu pot face obiectul unei executării. Deja am 
avut ocasiunea să spunem că sunt lucruri sai drepturi pe 
cari creditorii nu le pot urmări; ei bine, aceste lucruri nu 
pot să formeze nici-odată gagiul acestor creditori, fiind-că, 

din punctul de vedere al: asigurărei persânei, cea ce con- 

firmă şi 'mai mult că creditorii nu ai nică un drept asupra, 
pers6nei debitorului, i se lasă ceva cu care să p6tă trăi sai 
chiar 46 multe ori lucruri cu cari: să pâtă munci cum ar fi 
de exemplu: 2? bor saca, , ete. saii instrumentele cu cari cine- 
va, lucrâză. 

"Acestea sunt afară de dreptul crediiorului de . a pulea 
fi urmărite.
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„+6. De altmintrelea nu se deosibese persânele fisice de 

persOnele morale :juridice. O 'pers6nă. juridică. care-se: gă- 
sesce obligată, prin acâsta chiar -se. găsesce obligat :patri- 
moniul săi. Nici o dificultate pentru persânele juridice, 

punându-se în codul comercial. societăţile fie anonime, 
fie în nume - coprinqător,, averea :lor: formâză 'gagiuil. 'cre- 
ditorilor; însă în practică, cam! delicat este casul în. care 
este “vorba de o .pers6nă .câre. constitue. o autoritate pu- 
blică, cum ar fi Statul, comuna, județul -saii stâbilimentele 
publice, ar.putea 6re creditorii să mârgă până acolo în cât 

"-să-urmărâscă, averea debitorului? Punctul acesta în practica | 

n6stră nu este destul,de bine precisat, în alte țări însă se 
«dice că creditorii acestor persâne nu. ar avea dreptul să ur- 
-mărâscă averea lor; de exemplu, creditorul unu! stat nu ar 
„avea dreptul să pue în vîndare . vre-o moșie a Statului, ci 
numai ajunge la acest resultât că, fie prin judecată, fie prin 
însăși pers6na, care represintă Statul, ministrul de exemplu, 
să se recunoscă cui-va că are un drept de creanță asupra 
statului, fără însă să OA pune în: vingare vre-o avere. a 
statului. 

Negreşit că în mare parte statul este persână solva- 

bilă şi atunci când ar fi vorba de drepturi necontestate, 

cum ar fi o hotărâre judecătorâscă, statul va căuta mijlocul 
-ca să achite acâstă datorie; însă la noi în practică nu se 
precis6ză bine, dacă nu s'ar putea' urmări averea proprie a 
acestor persâne și de multe ori s'a vădut statul chiar ur- 
mărind veniturile unei comuni. Ai fost cercări şi din partea 
particularilor, însă agenţii  judecătoresci refuză! de a pune 
vre-un sequestru pe vre-o avere a uneia din aceste persâne. 

7. Nici o dificultate când patrimoniul este suficient 
pentru a achita, toți creditorii, fie-care primesce cea ce este 

în drept să primâscă; însă dificultatea începe atunci când. 
patrimoniul debitorului este insuficient. Aci există principiul 
egalităței între" creditori; creditorii aii drepturi egale asupra 

patrimoniului debitorului: și 'acâsta se traduce prin conse- 

cința.că dacă patrimoniul debitorului nu este suficient pen- 
tru a satisface pe toţi creditorii, acești creditori nu pot să 
ia din acest patrimoniii. de cât „proporțional cu. oreanța ce 
are a primi fie-care din ei. .: ,
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'8. La principiul egalităţei între creditori, se anunţă 

două excepţiuni. Sunt creditori cari ai preferinţă și acâstă 
preferinţă, dice legea, pote să resulte sai dintr” un privilegiit 
sati dintr'o ipotecă. 

9. Estă' necontestat că nu pâte să se maj creeze alte 

preferinţe de cât anume acestea. determinate de lege şi nu 
pot:să fi6 alţi creditori cu drept de preferință de cât credi- 
tori privilegiați şi ipotecari.: Unii autori voesce să găsâscă o 
preferinţă în unele casuri unde nu are a face preferința şi 
acâsta se face în scopul de a se combate sistemul contrar 
celui susținut de el. Așa am discutat controversa dacă drep- 
tul. de retenţiune: este un adevărat drept real. Autorii cară 
combat realitatea dreptului de retenţiune, voesce să argu- 

menteze. din: articolul nostru 1720 și 'dic: dacă sar da ca- 
racterul de drept real dreptului de retenţiune, s'ar cerea încă 
un cas de preferință neprevădut de lege. Ni se pare.că ar- 
gumentul este greșit, pentru că preferința însemnâză că 
dacă lucrul asupra căruia s'ar exercita acest drept se pune 
în -vîndare, cel ce are preferința va fi mai întâiă plătit, nu- 

“mai că creditorul pote refusa ori-cui lucrul până ce. nu este 
plătit. 

'* Tot-ou acest articol a voit” Maread şi continuatorul 
săi Paul Ponţ să combată opiniunea, care -am dis că este 

cea mai acreditată după care judecata prin care se anulâză 
un act făcut de debitor în fraudă, profită numai acelor 'ere- 

ditori cari aă. intentat acțiunea pauliană, nu şi acelor ce nu 
ai figurat în acea, judecată. Şi: Maread6 și. Paul: Pont dic: 
dacă am. recunâsce numai creditorilor cari at luat: parte la 
acțiunea pauliană dreptul să profite de desființarea actului, 
atunci am creia'în favorea lor o: preferință pe care legea 
nu o recunbsce. Și aci, cum diceam mai sus, se aplică rău 
principiul art. 1720. Nu este vorba de o preferinţă, este pur 
și: simplu a. se sci dacă lucrul eșit din: patrimoniul. debito- 
rului este: considerat ca reintrat; în acest, patrimoniii saii nu 
Şi în privinţa acestui punct trebue să aplicăm riguros prin- 
cipiul luorului judecat. Y. Vol. II, Despre. Contracte, n. 116). 

„ri. 1721, Oâna: un imobil, recolte: saă alte bunuri mobile vor fost 
asigurate în contra incendiului, sai în contra ori-cărul alt cas fortuit, suma
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ce sa. va datori de către asigurător, va trebui, dacă nu va/fost cheltuită 

în reparațiunea obiectului asigurat, să fie afectată la plata creanţelor pri- 

vilegiate şi ipotecare, după rangul fo-căreia din ele. . 

Asemenea se va urma şi cu orl-ce despăgubire va fi datorită de că- 

tre o a treia pers6nă, pentru perderea totală sati deterioraţiunea obiectului! 

însărcinat de un privilegii saă ipotecă. : 

10. Art, 1721 este o inovaţiune a Codului 1 belgian. Aci 
găsim .resolvată o cestiune care făcea, obiectul unei contro- 
verse în dreptul frances şi pe care unii din autori şi chiar 
unele hotărîri o resolvaii în sensul articolelor n6stre. 

Un lucru este afectat la un privilegii sai la o ipotecă, 
adică asupra, acestui lucru, unul sati mai mulți creditori se. 
găsesc. având dreptul de preferință. Lucrul acesta a. fost 
asigurat, fie în contra incendiului, fie contra altor: casuri 

de forță majoră și se distruge. Proprietarul lucrului are, 
față cu asigurător, dreptul de a cere despăgubiri, adică va- 

l6rea lucrului. asigurat. In acest cas, dice legea, dreptul de 

” preferinţă pe care '] avea, ereditorul asupra acestui lucru și 
care, după principiile pe cari le cun6scem când am vorbit 

de drepturile reale, s'a stins, pentru că obiectul ăsupra că- 
ruia se exercită dispare, acest drept de preferință, privilegiu 

sai ipotecă, cu t6te că nu este: de cât o desmembrare a 

dreptului și ast-fel ar fi trebuit să dispară odată cu lucrul, 
cu t6te acestea el se va exercita “asupra -sumei datorite 
de societatea de asigurare cu titlul de despăgubire. 

Aceași soluțiune în aliniatul II al articolului, pentru 
casul când un lucru fără să fie asigurat, însă s'a deteriorat 

saii chiar s'a distrus prin faptul altuiai care datoresce repa- 
rațiunea. Creditorul care ar avea dreptul de preferință pe 
lucrul deteriorat sait distrus va exercita, preferința, sa asu- - 
pra sumei datorite. 

-Dacă Societatea de asigurare, şi acesta este un ârept al 
ei, în loc să plătâscă suma, preferă să refacă lucrul, ipoteca 
sai privilegiile vor continua să se exercite asupra lucrului 

ast-fel reparat sai refăcut. 3 
Ac6stă regulă se aplică fără nici o dificultate şi nu vom 

distinge dacă lucrul asupra căruia există preferința Şi asi- 
gurarea este mobil saii imobil. 

11. Autorii se întrebă: în tot-d'auna "și are aplicare
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art. 1721? Nici 'o dificultate pentru 'casul cel mai frequent: 
în :care a asigurat: însuşi proprietarul, debitorul, lucrul. 
Dar autorii se întrâbă; re să aplicăm acest articol și în. 
casul în care din o împrejurare 6re-care unul din creditori 
care avea sait nu preferinţă, ar fi asigurat el acest lucru? 

“Un creditor. ipotecar în rangul al doilea, de exemplu, ca să 

'ȘI 'aibă sigură, ipoteca, face 'el însuşi asigurarea imobilului. 
Imobilul se distruge. Intrebare: creditorul, ipotecar în ran-. 
gul întâi ar putea să profite de asigurarea făcută de cre- 

ditorul. celalt și să 'şi exercite privilegiul asupra preţului 
datorit, de către societate? A fost cestiunea discutată, însă 
noi credem că în acest cas drepțul de preferință există ca, 
și cum însuşi debitorul ar fi făcut asigurarea. Legea nu face 
nică o. deosebire; acela care a asigurat, a voit să 'şi asigure 
şi dreptul săi, dar în același timp a făcui și afacerea însăși 
a debitorului proprietar: 

. La acâsta o singură exocepțiune ș şi i anume: când cre- 
ditorul. ipotecar sati cu privilegii nu s'a gândit să asigure * 
propriii, dis lucrul asupra căruia are dreptul de preferinţă, 

ci s'a, gândit; să “și asigure propria sa creanță; așa de exem- 
plu imobilul -valora dece mii lei şi eă am o creanţă de cinci. 
mi lei, m'am dus la, societate și am dis: eii nu vreau să 

fac o.asigurare a imobilului, însă, vreaii- un. lucru, că dacă 

din. vre-o nenorocire Gre-care s'ar întîmpla ca și imobilul 
acesta să se distrugă, să mă despăgubesci.pe mine de creanța. 
mea. In care cas acest creditor nu a asigurat imobilul şi 
prin urmare:nu se pâte dice .că în mod indirect a făcut afa.-, 
cerea celor-l'alţi creditori, sait chiar. a proprietarului debitor. 
Asiguratul în realitate a căutat; să'şi asigure creanţa, sa şi 
în acest cas, neconteştat este că cei-Palți creditoră.nu pot 
profita de aşigurarea ce a îacut-€ -o el]. a | 

_OAP. II. 

Despre privilegii E 

art, 1722, “Privilegiul este un, drept, ce ai. unul creditor calitatea 
creanţei sale de a fi preferit celor-alţi creditori, fie chiar ipotecari. 

drt. 1723. Intre creditorii privilegiați „preferința 'se regulâză după. 
diferitele calități ale privilegiilor. AR
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13. Din definițiunea dată de aceste articole reies.ur- 
mătorele caractere distinctive ale . privilegiilor, asupra .că- 
rora vom reveni când va fi să vorbim despre ipotecă şi 
când vom ved6 în ce diferă privilegiile de ipotecă. 

a) Mai întâiii privilegiul nasce din: lege numai. Privi- 
legiul este un. drept ce dă creditorului calitatea creanţei; 

vrea să dică 'legea, a fixat calitatea creanţei. Deci dar punem 
acest principii că privilegiul nu pâte să nască dintr'o con- 
venţiune, ci numai din lege. O singură excepţiuna numai 

la acâstă: regulă, pentru: amanet. Scim că ereditorul amane- 

tist are un drept de privilegiu asupra lucrului pe care-l are în 
amanet. Acest drept de privilegii resultă dintr'un contract, 
de Gre-ce amanetul se înființâză printr'un contract. Ceva 
mai mult, în legea n6stră modernă nu se cunsce de cât: 
amanetul resultând din contract cu deosebire de ceea-ce am 
vădut mai cu s6mă în legea Callimach, unde amanetul putea 
să nască, fie dintr'un contract, fie dintr'o hotărîre, fie chiar 
din lege. Afară de acâstă excepțiune, privilegiul nu „pote 
lua nascere de cât din lege. | 

14. 5 În al doilea rind, privilegiul se, pâte exercita 
asupra mobilelor și asupra imobilelor. Vom ved că în unele 
casuri privilegiul se pâte exercita şi asupra lucrurilor in- 

corporali, cum ar fi de exemplu asupra unor creanţe. . 
15. e) În al treilea rind, creditorul privilegiat pote să fe 

preferit chiar ereditorului ipotecar. anterior. lui, când este 
vorba de privilegii, cari se exercită asupra lucrurilor gre- 
vate şi de o ipotecă. 

Acest punct este f6rte important că privilegiile sunt 
preferite ipotecilor. Vom ave pâte Gre-care dificultate de 
aplicare, vom av6 p6te. din diferite împrejurări casuri în 

cari o ipotecă să vie înaintea unui privilegii, dar cu. tâtă 

greutatea de a explica lucrul acesta, principiul este că pri- 

„vilegiul e preferit ipoteca.  : 
16. d) In fine, în al patrulea rind pentru a caraeterisa un 

privilegiu, legea dice: „ce dă unui creditor calitatea creanţei sale“. 

Pentru a se sci dacă în cutare:cas privilegiul cutare este 

sait nu de preferit, trebue să căutăm calitatea creanței, adică 

să ne uităm la natura creanţei în sine. Acâsta, însemnâză că 
la privilegii avem alte 'regule de cât la ipotecă. In ipotecă



584 DREPTUL CIVIL: . 

se preferă, după cum scim din dreptul roman, acel care este 
creditor ipotecar mai vechii după regula: „prior tempore potior 

jure“. La privilegii nu se ia acestă regulă, nu se' caută timpul 
în care s'a născut creanţa privilegiată. De multe ori se pâte 
lua în consideraţie timpul, dar fârte adesea-ori vom vedea 
că un creditor privilegiat posterior este preferat credito- 

rului privilegiat anterior. De aceia Romanii puneaii regula 
„Drivilegia non ex tempore aestimantur sed ex causa“ (Dig. L. 32 

De act. jud.);, pentru ca să se pâtă determina rangul privi- 

legiilor, nu trebue să:te referi la epoca în care acest privi- 
legii. a luat nascere, ci la natura creanţei, cum dice legea, 

la causa, cum qiceat Romanii din e care anume resultă creanța 
privilegiată. 

| Art. 1726. Privilegiile pot fi atât asupra mobilelor cât şi asupra 

imobilelor. - 

17. Am spus deja că privilegiile se întind şi asupra 
mobilelor și asupra imobilelor. Din acâstă divisiune legiui- 
torul face trei secțiuni la cari se adaogă o a patra secțiune. 

Și anume: Seoţiunea 1 (art. 1727): Despre privilegiile cari 
se întind asupra mobilelor şi imobilelor ; 

Secţiunea IL (art. 1798—1736): Despre privilegiile asupra 
mobilelor ; | | 5 . 

Secţiunea [II (art. 1737): Despre privilegiile imobilelor; 

Secţiunea IV (art. 1738—1745): Cum se conservă privilegiile. 

Privilegiile tesau rului public 

„Art. 1723, Privilegiile tesaurului publice Și, ordinea în care să oxer- 
cită ele, sunt regulate prin legi speciale. 

Tesaurul public nu pâte obține un privilegii în contra drepturilor 
persânelor al treilea dobândite mal înainte. : . 

18. Inainte de a intra în cercetarea privilegiilor să ci- 
tăm câte-va casuri în cari e vorba de privilegi! ale -tesau- 
rului public. 

Avem o lege forie importantă : legea asupra. comptabilităţey 
generale a statului din 14 Aprilie 1964, modificată în mai multe
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rînduri. Ecă ce găsim în art. 28 din ultima lege modificată 
acum în urmă de tot: 

Art. 28. „Statul, judeţele, comunele și tote aşedămintele 
de bine-faceri ai privilegiii asupra averii ori-cărui contabil, 
mânuitor de bani publici.“ 

Tesaurul publice are 'decă drept de preferinţă asupra 
averii ori-cărui comptabil, casier, depositar sait chiar numai 
însărcinat provizorii cu mânuirea banilor publici. Vom veds 
mai în urmă, când vom vorbi despre rangul privilegiilor, 
în ce rang vom pune aceste privilegii. Acelaşi privilegiă se 
acordă judeţelor, comunelor și stabilimentelor de bine-facere. 
Dacă s'ar presinta conflicte între ele, preferința se dă în or- 
dinea articolului. 

Aci nu se face nici o deosebire între casul în care ar 
fi vorba de o avere mobilă sait imobilă; privilegiul tesau- 
rului public se întinde asupra averii întreg a acestor per- 
s6ne însărcinate cu mânuirea banilor publici. 

| 19. Avem legea din 21 Martie 1877: Pentru urmăriri.. 
Pentru-că creanţele Statului suferă de multe ori din 

aceea că nu se execută repede şi pentru-că, fie din punctul 
de vedere al impositelor, fie din alte puncte de vedere, 
Statul este nevoit, ca la timpuri determinate să execute. 
obligaţiunile sale, s'au creat legi speciale după cari urmă. 
rirea statului este mult mai repede de cât a . ori-cărui alt 
creditor. 

Art. 8. „Statul, judeţul și comuna ati: privilegii, înainte. 
de ori-ce datorie particulară, pentru contribuțiunile directe 
asnpra întregei averi a debitorului, mobilă și imobilă, fără 
ca în privinţa imobilelor să fie supus la formalitatea in- 
seripţiunil. 

„In cas de concurenţă între stat, judeţ și comună sati 
numai între două dintr'însele, va avâ primul rang statul, 
județul al doilea şi comuna âl treilea rang. 

„Pentru amendile datorite, privilegiul statului se re- 
gul6ză după disposiţiunile cod. civil.“ 

Statul, judeţele și comunele ai drept de privilegiti 
„asupra, contribuabililor, când este vorba de contribuţiuni 
directe. Articolul acesta mai spune âe asemenea că, dacă 
ar fi vorba de contribuţiuni directe cari ar fi trebuit să se
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pereâpă în acelaşi timp işi: pentru stat, judeţ şi comună, 
atunci se preferă statul şi apoi judeţul. In privinţa amendilor 

se spune că privilegiul se. reguleză după disposiţiunile co- 
dului civil. “. . . aa | - 

20. Avem un alt privilegiii resultând din legea tim- 
brului, cea din. urmă din 24 Februarie 1900, art. 76. 
„1... Se cer 6re-cari formalități pentru a pute fi cine-va ur- 

mărit, însă statul are, în privinţa perceperei taxelor, fie de 

timbru,. fie. de înregistrare, fie -chiar de amendi, un privi- 

legiii în averea tuturor celor cari ai figurat în. act, fără să 
fie supus la vre-o publicitate. 

„SECȚIUNEA 1 

_ Despre privilegiile cari se întind asupra mobilelor şi imobilelor 

„ri, 1727. Cheltuelile de judecată sunt privilegiate atât asupra mo- 

bilelor, cât şi asupra imobilelor, în: privința tuturor creditorilor în inte- 

resul căror aut fost făcute. : E 

91. Cheltuelile de judecată sunt singurul privilegii care 

se; întinde asupra tuturor mobilelor şi: tuturor imobilelor. 
Acest privilegiii "şi găsesce aplicarea în aceea că cu chel- 
tuelile. s'a putut, sati introduce în. patrimoniul debitorului 
o avere mai mare, cum ar fi casul în care sar fi câștigat 
vre-o. âvere în'numele debitorului, sau aceste cheltueli ati 

fost. de natură ca'să conserve o uvere în patrimoniul debi- 

torului, în cas când cine-va ar fi reclamat ceva din patri- 
moniul' debitorului. In ambele casuri aceste cheltueli sunt: 
făcute pentru și în interesul creditorilor şi deci este drept 
ca aceste cheltueli de judecată să fie asigurate cu privilegii, 
care. 'se întinde și asupra mobilelor. şi asupra imobilelor. 

22. Ce se înţelege cu cheltueli de:judecată? Cheltueli 
de. judecată” sunt mai întâiti tâte cheltuelile cari se ocasio- 
n6ză cu un proces, cum ar fi.de exemplu taxe de timbru, 
plata portăreilor :pentru citaţiuni, pentru hotărîri. Mai mulţ 
intră în : cheltueli de judecată : cheltuelile. de urmărire, așa 
de exemplu, daci vre-odată însuşi debitorul ar avea să ur 
mărescă, vre-o avere a altui debitor al sâii şi dacă s'ar face
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cheltuelile, ne greşit că “aceste. cheltueli. sunt . privilegiate. 
Asemenea dacă direct se face cheltueli asupra averii însăși 
a debitorului gum ar fi .punerea. în vîndare a mobilelor sai 
imobilelor acestui, debitor, publieaţiuni, ..taxele . portăreilor, 
timbru, . „tâte: aceste. cheltueli.. sunt cheltueli, de ju- 
decată: ip, NNE 
"Ta fine chiar procedura graţi6să pâte să, aibă, neltuelă 

cari intră în cheltuelile de, judecată. :Așa se deschide o moş- 
tenire debitorului Şi cu acestă ocasiune se fac . cheltueli. ca, 
punere de peceţii,. facere de inventarii,. transportarea lucru- 
rilor mobilă cari ar fi: supuse stricăciunei,. conservarea lor, 
expertisele cari. fac preţurile, etc. ; t6te. aceste cheltueli sunt 
considerate ca, cheltuelă de, judecata. În . cheltueli de: jude- 
cată intră şi onorariile. 

23. De şi legea pare a face din privilegiul cheltuclilor 
de judecată un privilegii. general, în acest sens ca el să se 
întindă faţă cu ori-ce creditor :și:asupra întregel averi a de- 
bitorului, totuşi acestă generalitate trebue restrinsă în două 
sensuri. Var întări termenii ..chiar ai legei -spun că aceste 
cheltueli sunt privilegiate în privinţa, tuturor. creditorilor în 

interesul cărora ele aii fost făcute. Acesta ne face. să dicem 
că dacă sunt cheltueli de judecată de, cari. profită toţi cre- 
ditorii, aceste cheltueli se preferă. față cu toţi acești credi- 
tori. Dacă, însă sunt  cheltueli: de judecată.de cari -nu . pro- 

fită toţi creditorii, atunci acelor cari nu ai profitat nu li se 
pote opune privilegiul. Negreşit că în. exemplul. care ?l dăm 
mai sus, dacă ar fi: :vorba de dobândirea. :unei averi cari 
intră în patrimoniul debitorului. mai. tot-d'a-una toţi . credi- 
torii vor profita, dar dacă am. presupune că creditorul este 
ipotecar şi are o ipotecă suficientă, se înţelege că acest cre- 
ditor, când ar veni , vre-o avere: mai -mult. debitorului, nu 

profită de . averea:în mai, mult, : pentru-că el în ori-ce cas, 
prin. ipoteca, care a avut-o, este . suficient plătit, deci chel- 
tuelile ocasionate cu. procesul prin 'care.se mai revendică 
vre-o avere, în numele debitorului, nu pot să fie. :privile- 
giate faţă cu 'creditorul ipotecar care;nu profită de averea 
câștigată. Dacă acest creditor: ipotecar. nu ar fi suficient plă- 
tit şi- dacă după ce. imobilul ar.fi pus în: vîndare, el's'ar 
plăti numai pentru o parte, pentru. rest, venind ca orl-ce.
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creditor ordinar chirografar, cheltuelile de: judecată sunt 

preferate: 
Acâstă materie ia o aplicare -mai de tâta dilele în fa- 

liment. Atunci “când.se declară un comerciant de falit în- 

cepe operaţiunea falimentului care ocasionâză cheltueli în- 
semnate. Este chiar unul din viciile sistemului de faliment, 

pentru-că cheltuelile sunt de multe ori prea mari şi prin 

urmare de natură a lovi interesele creditorilor. Dacă se de- 

clară un comerciant falit, tâte. cheltuelile relative la punere 

de peceţi, : plata sindicului, etc., sunt privilegiate ; însă în 

materie de faliment, trebue să se deosibâscă creditorii pro- 

priă dis ai mesei, de creditorii privilegiați şi ipotecari. Cre- 
ditorii ipotecari nu sunt atinși de falimentul debitorului lor, 

dînşii aii drept asupra bunurilor asupra cărora se exercită 
ipoteca, dreptul de a urmări și a se plăti înaintea, credito- 
rilor chirografari. Deci aceşti creditori, fie ipotecari, fie pri- 
vilegiaţi, cari se' plătesc suficient din bunurile asupra că- 

_rora există privilegiul sai ipoteca, nu profită cu nimie de 
cheltuelile ocasionate cu falimentul și dar cheltuelile fali- 
mentului nu pot fi privilegiate față cu ei. 

"La acâ6sta se referă finele articolului, când qice că chel- 

tuelile de judecată nu sunt privilegiate de cât fața cu cre- 
Gitorii cari aii profitat de aceste cheltueli. 

"24. O altă restricțiune este relativă la bunurile pe cari 

există acest privilegii. 
- Aşa:cum este redactat articolul ar e părea, « că i privilegiul 

se întinde asupra întregei averi a, debitorului. Nu este ast- 
fel. Privilegiul se întinde numai asupra porţiunei de avere 
a debitorului care a ocasionat,:ca să dicem aşa, cheltuelile 
ce s'a făcut. Aşa, se revendică o avere în numele debito- 
rului și se câștigă; în asemenea cas cheltuelile de judecată | 
sunt privilegiate, însă privilegiul nu se întinde de cât nu- 
mai 'asupra, : averei care sea revendică. Asemenea dacă am 

presupune că este vorba de o moştenire deschisă şi acâstă 
moştenire a ocasionat cheltueli, aceste cheltueli nu sunt 
privilegiate de cât numai asupra. porțiunei de moştenire 
venită. debitorului, de 6re-ce numai acâstă porţiune de avere 
profită de cheltuelile făcute, numai pe acâstă porţiune de 
avere s'aii făcut cheltuelile pentru averea debitorului:
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Acelaşi lucru. dacă ar fi cheltueli făcute cu ocasiunea 
conservărei. S'a revendicat, de: exemplu vre-o avere şi si'aii 

făcut cheltueli ca să se apere procesul ; ei bine, aceste chel- 

tueli. sunt privilegiate pentru: aceste. bunuri cari ati fost 
- obieetul procesului. .. ii ni 

25, Cestiunea, delicată în n privința acâsta oste aceea a, se 
sei ce se întîmplă și ce trebue să hotărîm în casul când s'a 
făcut un proces carea fost perdut? Negreşit că. dacă perso- 
nal, un crediţor face un proces în care. pretinde că are 

vre-un privilegii sait ipotecă şi că nu este. simplu creditor 

chirografar, dacă s'ar ridica vre-o contestaţie asupra: tablou- 

lui ce se face cu . ocasiunea. vîndării . vre-unei averi a de- 
bitorului, în care tabloii s'aii înscris:pe rînd toţi creditorii, 

unii cari ati privilegii, alții cari aii ipotecă şi în urmă cei 

chirografari şi dacă cu acâstă „ocasiune - creditorul: acesta a 
perdut judecata, acâstă judecată "1 privesce pe el, precum 

tot pe el "l-ar privi. judecata când ar câștiga, și ar veni să 
spue că creanța lui era: cu privilegii. saii; ipotecă... 

Dar să presupunem că unul din creditorii chirogratari 

de exemplu a făcut contestaţie contra unui creditor privi: 
legiat sati ipotecar pentru; ca, să se. susțină că acesta nu este 
privilegiat, saă ipotecar şi acel care a făcut contestaţiune 
cade în pretențiunea sa. Aci se: ridică” cestiunea a se sci 
dacă pentru cheltuelile făcute în acest proces, pote cel ce 
a făcut acestă contestaţiune să câră vre-un privilegii faţă 
cu celt! alți creditori qicând: am făcut acâstă contestaţiune 
pentru-că aveam un motiv, -ce păre. just, că nu există pri- 

vilegiii sati ipotecă, fie însă că s'a judecat răi, fie din ori-ce. 
întîmplare, . am perdut, . nu este drept să sufer, numai ei 
aceste cheltueli. | 

Ia privinţa acâsta, dacă cheltuelilo ar fi făcute de sin- 
dicul falimentului, ele sunt făcute în interesul tutulor cre- - 
ditorilor şi deci ar fi privilegiate. Asemenea dacă vre-un 

creditor ar fi făcut procesul cu consimțămîntul fie expres, 
fe tacit al celor- -Lalţi creditori. Insă, delicat ar fi dacă un 
creditor, care,'de'la sine, "fără "niol' un “motiv, face un pro- 

ces nechibzuit, credem că cheltuelile privesc pe cel ce a 

făcut procesul. In ori-ce cas cestiunea utilităței este o ces- 
tiune de fapt. Dar să generalisăm şi să ne întrebăm: când
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s'a făcut un. proces în care'se revendică vre-o avere pre- 
tinsă a debitorului: Rar se 'întîmplă în practică ca un cre- 

ditor singur'să useze de: dreptul ce "1 acordă legea, de a 
exercita” acţiunea debitorului. sai intentând și un proces. 
Insă mai în tot-d'a-una procesul se intentă de debitor. El 
revendică o avere şi: cade. Credem că cheltuelile ocasionate 
cu acest proces ar fi: nedrept să nu fie privilegiate. In cele 
din urmă acel care a“făcut cheltueli, acel care a înaintat 

taxele de timbru, portărei, plată de advocaţi, ete., a căutat 

mijlocul să marâscă averea debitorului și dacă din diferite 
împrejurări n'a reuşit, prin acâsta nu pâte să se refuze pri- 
vilegiul.' Este însă curios că acest privilegii se întinde pe 
întrega avere, pe când dacă s'ar fi câştigat procesul sar fi 

întins numai pe porţiunea de avere câştigată. 

Acâsta nu ars nimic extra-ordinar, lucrul se explică prin 

cireumstanţele faptelor, aşa cum. ele se presintă. (Vedi Mar- 

tou, II, n. 316 şi urm., o altă teorie și exemple asupra în- 
tinderii privilegiilor. _ Asemenea Laurent, XăĂIĂ, n. 325 

Și urm:).. 

SECȚIUNEA II 

Despre privilegiile asupra mobilelor 

art, 1728. Privilegiile sunt saii generale, sati spaciale asupra unor 

mobile, 

26. Legiuitorul împarte secțiunea II în trei paragrafe : 
$ 1. Despre privilegiile generale asupra mobilelor (art. 17729); 

Ş.2. Despre privilegii asupra ori-căror mobile (art. 1730); 

ş 3. Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor lu, cas de Con 
| curs între ele (art. 1781—1736). 

„Despre privilegii asupra mobilelor 

Art. 1729, Oreanţele privilegiata asupra “tuturor mobilelor sunt cele 
mal jos arătate și se'exercită' în ordinea următâre': 

'1,:Cheltuelile! de: judecată ficute în interesul comun al creditorilor.
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27. A. Primul privilegii. care se întinde asupra. tutu- 

ror.: mobilelor. se spune că este privilegiul cheltuelilor. de 

judecată. pr 
.Aci se repetă fără. nică un interes (0. repolițiune parasită 

o numesce Martou, Vol. II, n. 354), cheltuelile de. judecată - 
sunt : privilegiate. nu numai asupra . mobilelor,. ci și: asupra 

imobilelor, de cât redactorul belgian, după care urmeză. re- 
daotorul nostru, a: credut .de : cuviință să le mai .repete și 
singurul motiv .ce se dă pentru acestă repetire, este că re- 
dactorul. a voit să facă gradarea generală a privilegiilor. cari 
se întind asupra. tutulor mobiielor.de ceea ce se pune ca cel 

dintâi privilegii este acela al: cheltuelilor de judecată. Tre- 
cerea acestui privilegiii aci, are interes din punctul. de ve- 

„dere al determinărei rangului în care pote să Âgureze acest 
privilegii. 

"28. B. Al. doilea privilegiă. care se: întinde asupra Do- 

bilelor. este acela al  cheltuelilor de îngropăciune. 

2, Cheltuelile îngropărei, în . raport :cu condițiunea şi. starea de- 
fanctului. , a. , 

se justifică uşor acest; privilegii. “ste cestiune și de 
umanitate ca nu cuni-va să se mârgă până. acolo în cât să 

se priveze un om, care. a'murit, de îngropăciune... Mai este 

şi cestiunea de: salubritate, care ar suferi, dacă sar refuza 
îngropăciunea. ..:-: a : 

29. Despre a cărei: persână. este vorba? Codul frances, 
în redacţiunea. sa, era mai. puțin: precis: şi . spunea în art. 
2101 la.n.:92 cheltuelile de îngropăciune,:.de, unde comentatorii 
codului Napoleon s'aii întrebat: cheltueli: de. îngropăciune 
ale-cui? Şi veniaii la acâstă soluțiune. că este vorba de chel- 
tuelile de îngropăciune, mai întâi ale însuși debitorului, 

putea însă să fie cheltueli. şi - pentru îngropăciunea; unui 

membru din familia debitorului; așa debitorul are un copil 
care more, se pâte -ca cheltuelile. şi. îngropăciunea lui să 
intre în acest privilegii. 

Legiuitorul belgian şi legea n6stră vine: însă și: dice: 
„cheltuelile de: îngropare, în raport. cu condițiunea şi starea de- 
functului ;- dacă ar fi: fost: numai „Gu condițiunea 'defunetului“ 

4
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am mai. fi stat lu îndoială cu comentatorii francesi, însă se 

adaogă „şi starea defunctului“, din care se vede manifestă ideia 
legiuitorului de a restrînge aceste cheltueli numai pentru 
îngropăciunea debitorului. „(Martou, N, n.:858. — Laurent, 
XIX, n. 859). 

80. Oomentatorii sunt de acord să spună că se bucură 

de acest privilegii nu numai cei cari aii făcut îngropăciunea, 

ca preoții, antreprenorul de pompe funebre, ete., ci și acel 

cari ati plătit aceste cheltueli. Așa, un amic, o rudă a de- 

bitorului, care-a înaintat cheltuelile, pâte să fie privilegiat. 
şi nu numai când le-a înaintat, dar chiar când le-a coman- 
dat și numai în urmă le-a plătit. 

31. In cheltuelile de îngropăciune intră cheltuieli nece- 
sitate de religiune, precum şi cheltuelile de transportarea 

corpului de la locul unde a încetat din viaţă, fie la biserica, 
unde s'a celebrat oficiul religios,. fie la locul unde s'a în- 
mormîntat; plata locului - unde se îngr6pă, ete. Dar se în- 
trebă, de' exemplu, dacă alte cheltueli cum ar fi cheltuelile 
de doliiă, sunt sait nu privilegiate ? Sunt diferite soluţiuni 
date, mai cu sâmă în ce privesce doliul femeii, - copiilor, 

servitorilor defunctului. Unii autori ai dis că ele nu intră 
în cheltuelile de îngropăciune. Ei se basză pe considerarea 
că din discuțiunea legii resultă că legiuitorul belgian a în- . 
țeles' să se cuprindă numai .cheltuelile necesarii. (Com. Mar- 
tou, IL, n. 357).:Noi credem că s'ar putea cuprinde şi aceste 
cheltueli, însă pentru quantum judecătorul are , putere de 
apreciare, i 

:“ Ceea-ce este important, e, că pentru ca asemenea cheltueli 
să fie privilegiate, trebue să se ţie socotelă de condiţiunea 

„şi starea defunctului. Acâsta s'a pus pentru a se tăia cu 
abusul care 'mai cu semă la noi se face cu. „cheltuelile de 
îngropăciune. i 

89.0 Al treilea privilegit e esto relativ la: 

8,  Cheităelile, bâlei celei după arms facute în « curs , de un an. 

Erăşi uşor” se pricepe: consideraţiunea pe care este 
fundat acest privilegii. Ar fi fost neuman, s'ar fi mers prea 
departe cu dreptul excesiv al creditorului de a discuta ave-
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rea debitorutur, dacă. sar „lăsa. acest, debitor. fără îngrijire, 
când e vorba de. -propriaisa viaţă ş Și. de aceea, .s'a credut că 

-este bine ca. acel! cari i-ati. dat. îngrijire! cu. ocasiunea, bâlei, 
pentru cheltuelile pe. cari le-a, făcut.să fie privilegriâte. 

„i; Este: necontestat că aci e vorba de .b6la însăși: a: debi- 
torului. Nică în legea francesă:nu-se mai: discută dacă „ar. fi 

"vorba de: b6la::vre-unui:-membru .al familiei...:....:; : 2 
i —'"Aci intră “plata; medicului, a: chirurgului, a 'aiunei:surori 
“de caritate, 'a medicamentelor, ete. Delicat lucru. :pentru .0ă- 
“lătorie, când. s'ar trimite bolnavul. la unele: băi fie în străi- 
-nătate fie în ţară. In:mare pârte: aceste cheltueli ; nu'le ipu- 
„tem considera ca cheltueli: de bâlă..:; iii ut rituri 

.. 33.:Ce-se: înțelege cu'ib6la,. de: pe: „urmă ?-: Coiitrovoisa 
oxiăta în legea francesă. In:legea belgiană acâstăi:contro- 
»Yersă nu -mai există,. de 6re-ce 'art. 19. „din legea de 'la 1851, 
„după ce 'enumără tâte aceste cinci privilegii,:se 'pun'şi.epo- - 
“cile, adică :sunt acele cari.:precedă: -m6rtea, saii. luarea averii 
„din''stăpânirea - debitorului. Prin ;urmare'cu ; acest; textise 
dice, şi soluţiunea, este fără controversă, că prin. bâla. din - 

--urmă se înţelege: nu numai: b6la de::care'a-murit debitorul 
“ci ori-ce' b6lă care: ai fost: cea:-din: urmă,i:care.a; precedat - 
“imediat luarea în . posesiune a : averiă ijacestui.: debitor, r;de 

- exemplu declaraţiunea în. faliment, -: se crt isi ji a 
:“Nu' scim! de: ce redâctorul :rumân'n!'a, voit să reproducă 

cesta, Era “mult mai; bine. pentru ''redactorul' rumân,.. dacă 
“se hotăra să ia! sistemul; belgian, darse vede din parțea: lui 

'un fel:de părere':da:răii: că 's6: desparte de .codul-Napoleon N 
“şi pe ici pe colâaise::păstrâză disposiţiuni din :acest cod: Ei 

bine, redactorul: rumân!'a găsit dei: cuviință -să:suprime.ali- 
niatul din legea belgiană care spunea. ce se înțelege; cu anul 

“din urmă, unde putem dice: la noi că aci nu mai pâte fi vorba 

“de cât:numai.'de:. 'eheltuelile b6lei :de'care a murit debitorul. 

Acâsta era, soluţiunea care a precedat tot-d'a-uria. codul 
Napoleon, lucru care-se vede. și; în .:Pothier; şi. în-.dreptul 
roman ; aceiași ideie s'a avut în vedere şi în lucrările pre- 

„gătitâre, ale codului , „Napoleon. Ai venit însă autorii şi au 
dis: la ce 'Tesultat ajungeţi când tocmai medicul, de “exemplu, 

care prin îngrijirea lui a reuşit: să scape pe: bolnav, nur 
plătiți și pe acel care n'a avut reușită | plătiți? «aia 

68153 | | 38



1594, „mt îi DREPTUL CIVIL 

“'Tâte: aceste: argumente -sunt tari, dar: legiuitorul s'a, 
gândit; că: dacă. este-un bolnav care:scapă, pâte: să plătescă 
„mâă târqiii, pe când: dacă a murit, nu are cine. să mai plătâscă. 

„84: Redactorul :rumân a.urmat pe redactorul belgian, 
- determinând până : unde +se : întind aceste. cheltueli, adio 

timpul în' care' ele să fie: făcute. 
Se înţelege că. aceste : cheltuelă ar fi forte : mari, când 

“ne-am: găsi în faţa unei: b6le -cronice care durâză pote 5—6 
- ani: de: qile-şi în' tot-acest interval se fac. cheltueli fie ca să 
-“se'scape :bolnavul, fie ca să i se amelioreze starea lui. Co- 
- dul Napoleon nu: qicea nimic; asupra: acestui. lucru şi co- 

mentatorii erai în posiţiune .să admită a se plăti. numai 

„eheltuelile' crisei: din urmă, adică . cheltuelile . ocasionate în 

ultimul timp, atunci când starea generală începe să devie 
„cuitotul'rea, sai de şi avea o b6lăi.mortală a venit însă o 

-altă! b6lă care: a grăbit mârtea:: S'a hotărit că :cheltuelă pri- 
;.vilegiate sunt numai acelea făcute în timp de un an de dile 
„Şi! acesti : “timp trebue socotii de: la mortea debitorului în 
urmă. 

"85. Aci: legiuitorul nu mai. dice « că la cheltuelile de în- 
gropăeiune trebue 'să se caute condiţiunea și starea debito- 
.rului.:: Pentru îngrijire, ca să se scape un om, se înţelege 
că nu mai trebue să se. facă nici. o economie; dacă un me- 
-dicament care ar fi de natură să vindece. pe. bolnav, ar costa 

prea mult şi dacă ar fi să nu se: cumpere, pentru că sar 
“lua prea mult din averea. debitorului, se înţelege că ar tre- 
:bui:să isbim în 'sentimentul de: umanitate. dacă am refuza 
“privilegiul numai pentru. că costul. medicamentului, nu co- 
'respunde 'cu starea bolnavului. Aserenea. Şi pentru, "VTe-o 

„operaţiune costisitâre. --. : a - 

“36. In: fine tâtă lumea, este. de acord să. „spună că, acei 

„cară ati! plătit pe cei cari ati făcut aceste: cheltueli, se bucură 
„de 9 privilegiu. a: ! a 

87: D. Al 1 patutea prvilegia « este: 
i i ata 

Pa Salariile ămmenilor de! serviciu „pentru. un an , trecut și restul da- 
“toriet din anul Curent. :.!! 

“Salariul de:6 luni al calfelor! de prăvălie şi salariul pe o lună al 
lucrătorilor cuidiua. / (7 spe pi tii
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sti, Sa „eredut, de .. cuviinţă că aceste perșâne, cari de alt- 
“Taitrelea + în posiţiunea lor socială nu aii avere, ci; muncesc 
ca, să- i ho Tale: apol unele, din ele; „cum; sunt. calfele con- 

aa bari 

e tun, şi dacă! sunt Smeni cu Sue este privilegiat. numai 
„„cea-ce, li, se. „cuvine: în fimp, de 0; lună... i 

. curte și „cei eee ca să alergie. pe câmp, îngrijitoriy, 

j.aceă însărcinaţi: cu;paza vre-unei recolte, păstorul, etc. -. 
în „+ Sunt însă pers6ne, cari nu pot, fi.; „considerate . ca -ser- 
- vitori, aşa un scriitor, un secretar, un bibliotecar, un, insti- 

tutor, un guvernor nu pot fi. „consideraţi, ca, servitori. ata 
“Intre calfe intră ;şi. acei, cari, lucrâză.și acei cari Vina 

-Şi acei cară ţin registrele, comptabili, casierit, ete., ai un 
“privilegii: pentru 6 luni: e IERI 

40, Dacă se pun diferite termene esto că 'se caută” cum 

“în general .se, plătese. Este rar, ca, servitorul care servesce 
-cu. diua, el, care în; general este plătit, în fie- -care. săptămână, 

„să. tr6că | peste. o lană fără a fi. plătit; aceia, cari sunt. anga- 
“jațiieu anul în serviciul; cui-va :se- „presupune că lasă, „fa, la 

siăpân mai mult timp; tot asemenea, Și. călfile., aaa 

4 Este vorba de un an; trecut: ȘI.) „estul. datoriei, din anul 

„curente, Ai ii OT teTeep ta an, 
Câna începe anul? | na cetei 
Când trebue; să caleulăm ;anul?. Când a. intrat în ser. 

„viciii, sai. să luăm anul, astronomie ?, azi e ta 

„In mare parte se ia anul astronomie,, pentru. că; în; -ge- 

- .meral, aceştia nu aul. contracte şi . nu; S'ar; putea, precisa în ce 

„timp a înțat; în 'servicită.. ip tz îi sa Tprcegra 

41. O dificultate practică, întâmpină “din, acea că. -a0- 

“ţiunea 6menilor,:de. servicii. pentru, deşpăgubire-se: prescrie 

întrun. jermen mai scurt .de-cât acela: determinat, aci. După 

iarta, 1904: + Dc iei aut 
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A servitorilăr cari 'se: tociiese” cu anul, pentru plata 
“Simbrie, lor; ut he ni Sa Pt 
i “i Se: prescriu - prin unian.ti ti pe iti il oo 

: “Aşa fiind, se întrebă” autorii i“ dăca privilegiul Sg: ai nu 
numai pentru un 'ân dar” 'şi pentru” cea 'ce rămâne din 'anul 

curent şi dacă acțiunea celui-ice': are: "privilegii va, fi 'depăr- 
"tată: prin prescripţiune, "la ce- ă servă,; privilegiul; ăoțiunea 
“Jur fina stinsă? -Ac6sta- este '0 repotrivire! de text, dar vom 
“vedea că aceste! “prescripţiunr sunt! fumdate' pe ideia de platii. 
"De! acea; 'art."1906' dice: i ii e 

„Cu tote acesteai' cei: cărora” vor! propuse aceste 'pre- 
„ Soripţiiial pot defări, 'celor ce le opun, jurimint asupra e ces-. 

ai “Prin urmare“ 'va''putea seriitorăl! să dea jurămînt stă- 
pânului, dacă” în realitate el a 'fost plătit: Cu tâte' acestea: Şi 

“aci 'âvem' “dificultăţi! “pentru 'că' vom:'vedea la. “locaţiune, că 
“'atiner: când este! vorba de contestaţiiine între stăpân. și ser- 
vitor,i stăpânul! se crede pe cuvînt. E i Ata ie, 

Di za Br AI cincilea privilegii este: li miti 
ut dr o e aia da 

5. Preţul obieeteloi de subsistenţă date debitorulur, Şi familiei sale 
ÎN. curs „de, şase . luni. ez 

  

  

„cu fut 

ji Si aci! se' 'explică "Uşor pentru ce: 1egăuitorul: a:'credut 
“de cuviinţă! să acorde. un privilegii.“ :Debitorul se săsesce 
“în: stare; “nehorocită” Şi 'cine-va ? i procură: alimentele “de:sub- 
“isistenţă; "ete bine ca acest oredităr” să; aibă un: privilegii 
asupra averii! "debitorului." DE ati ti uita, 

iti Hg: s6''înţelege: cu cneltuasti 'de: subsistența? "Mai întâiu - 
tot ce este privitor la alimente, apoi îneălditul, luminatul, 
haine, ete, iar vattt dear) 

"e "Nu" pole! să/intre în! 'eheltuali! de subsieteriță- 'chiria Ca- 
sei pe care o ocupă debitorul, von vedea că există un” pri- 

“'vilegiii! pentru ilocător; iarăși” nu pot intră vestmintele, ori- 
“cât de indispensabile ar fi ele; + Bind-că' idăcâ' ar: fi: voiti're- 
dactorul să „Cuprindă şi pe acestea, 's'arfi: serviti deicuvântul 

"alimente iar'nu size ii sibsistenţă..! pet O e 

| 43. Prin' “familie: se” înțelege ” aci petsânels; câri lociese 
ci debitotuli: 'Aşă când 'cine:vă ar'âvea'uri meribru'ăl făi- 
liei care locuesce afară, cea ce s'a dat ca subsistență! acestei
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porgăne nu intră, în, „cheltuelile, de Subeistență DE glet: î 

para 

după; urmă, salariile Gmenilor de. “servicii; i lu. 2 hole 
tenţei, se, înțelege,termenul de, când debitorul, ește urmărit 
sau, „pas, în falimenţ; totuși, aepsle 6, luni în, legea n n6stră nu;; 

urmărirea, a început asupra, debitorului... pater patit 

ude, Codul: „Napoleon în. art.;2101 acorda orivilegial pen-, 
tru raceste. creanţe : mu, numai asupra: 'Tugrurilor; „mobili, dar. , 
ȘI asupra, imobilelor.; ;Codul, belgian a, crequt de cuviință să. 

nu; întindă aceste Areziai asupra: iniobilelor | Și, deci, „ele nu | 

net? LSD: 

aa 

PE al E a OD a 

cum: intgponediari și ultimul aliniat al. i articolul nostru, dice:, 
£, ini ori i sti prese tut ut! [pi ci pita DS Liri i ERE 

aa Da aaa a ada 

şi ipotecare, partea. “din prețul, lor. ce. mat, „răniâne 'se va. afecta cu. 2 prste-i 

rință la "plata &reaiţelor arătate prin '"resentul articol. iii Ia a 
ia O ie Sta „II bio mm ii 

“cui alte cuvinte. de! și provilegiile acestea, nu: "Se întind! 
asupra imobilelor, totuşi! "redactotul rămân, urmând codul” 
belgian, dice că dacă debitorul: ar avea! “imobile Și "dacă vîn-” 
donducse, aceste imobile iei privilegiați ! supra, imobi-: 
J6lor s 

    

„ afectaţ; Ja “plata, ee tinea astipra ihăobilelă: i 
Ore cum se. „ argumentâză. că imobilele” său prefăcut, în-: 
tr'o avere 'mobilă Și acâstă * porțiune 'de' preţ, se 'afootâză'! 

acestor, creanţe. Acâsta s se explică, ' încă, Găată,, prin 'favârea” 

cu care “sunt privite aceste creanţe! și cari ma t6te'sunt Bă: 
sate; pe. "ideia, că "drepturile! ereditorului! asupra pâtrimoniu." 
lui, debitorului. să nu mârgă! “până “adolo' în 'cât să priveze | 
pe, âcest, debitor de. „Or. ce. mijloc, dea a „pâştiga șia a ȘI găsi 
hrana, sa, E he tii i matei 

„46. Privilegiile se, întind! âsipră “zăobileloe “fara să 's6-: 
ia 3 „Ii ditai e Ci
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facă! vre- 9! “deosebire” “dacă Sunt 'mobile“eorpoiăle, oră itoor 
porals: “Voia vedea, "când! von 'xrorbi: despre” privilegiile spa 
ciale,: că trebue “să” se:facă: deosebire între! lucrurile corpo- 
ral și inicorporal:: cerea tolea ae 

'47;' Ce 'se îiiţelege: cu: piobils ?. Cuvîntul cate; luat în îi 
ţelesul 'cel' ial! larg: Prin “mobilă se înţelege! așă' cum pre: 
vade legiuitorul, 'tâte: luiGrurile dhobili.-" it „atei cn 

0; dificultate: însă se! 'idică:: “Şi” anume: “se: ' întrbă că! 
irâbus; şă: hotărîrăi în“: căsul când" Jucrul:” mobil a devenit * 
imobil 2 Sciră că sint! imobile! prin" natură; imobile prin “de-': 
terminarea, proprietarului : Și “imobile: prin determinarea! legei! dă 

Nici “o! dificultate „pentru imobilele! prin dterminarea. legei, 

ele Sunt; coiisideraț6” ca imobile, însă! când! un lăcru mobil! 

s a transformat în "irăgbil, '6e vom 'hotări ? Neapărăât că: dacăi- 
ar îi vorbă las: luigiuri, IObilI devenite imobil” prin pătură”! 

urii. "săifcit, adest; Ieru' mu: 'mai “pote piă afectat; Ja plată ori! 

vilegiilot:” Vora- "vedea! o 'soluţiune '6re:cum' 'contrărie': dătă 
de noul cod comercial în casul prevădut pentru privilegiul 

vînqătorului cară s'ar întinde asupra lucrului vîndut; | 
“Cât pentru” lucrurile, mobili cari devin: imobili prin des-" 

tinațiunea proprietarului, cestiuneă este niai delicată: De d! 
parțe legiuitorul . dice „că, aceste, creanţe. sunt privilegiate 
asupra, mobilelor, febitoruluy,. iar, „de, ata parte: ar fi get 

vite, şi ar motan ca “ele; să fe considârate ca” imobilă „prin, 
destinaţiune, să „dicenă, că privilegiul, nu Sar „mai. putea, în- 

i, 

imobilă. prin “destinaţiune, Si în privinta acâsta. am A dis- 
puși â „face; 9 distinețiină, între: Juerurile, mobili, „cari devin: 

sai. 0. „construiețiune; 'penţit. cai să devină un “toi, de. ueru- 
rile; mobili cari. devin. imobilă . rin destinaţiuhea;” proprieta- 
rului, şi; vom decide că Și, aceste din urmă vor rămâne afec-” 
taţe la privilegiile; gensrale , despre, Gal. este Yorba î în „acest. 
articol, Aâsta, cu atât mai. mult, ou cât vom „vedea în ârti-. 
colele următâre; “unde se trateză despre privilegiile speciale: 
așupra luerurilor, mobili, că sunt, cheltueli de Mașini, de ex 

" ploatarea pământului, stc.; cari sunt privilegiate” Și negreşit
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că privilegiul asupra acestor. mobili se exercită şi când: ele: 

ar fi considerate ca imobile prin destinațiune.  .. .... i: 

48. Despre rangul în care:vin aceste privilegii; vom 

vorbi când vom trata despre: rangul. tutulor privilegiilor în: 
general între ele şi când:vom vedea, în ce rang: vin privi“! 
legiile” generale' faţă :cu i cele-lalte, precum: și ce trebue: să; 
hotărîm când ar fi'vorba :de. concursul -1 “unui , privilegiu, ge 
neral cu un: , privilegii 'special. : i i 

«| E ele i „i PN E Di ră ata ri „tii pici E II îi e i 

î . i pt 

oa i SI E n pi 

- Despre privilegiile, asupra 6re- „căror mobile, 

„dn, 1 730, Greanţe privilegiate: asupra “Gre-eăiroe mobil sunt: 

"1. Chiriile şi arendele.: Când contractul este autentic! sati are. o dată: 

certă, proprietarul are privilegii pentru 'tâtă chiria ! sai ' arenda pe "anul! 

curent, “precum şi pe tot timpul ce: rămâne a: curge până la. „expirarea con- 

tractului. pr iei or ea Po pei ar 

* Când contractul nu e antentic Sai nu. are; dată. „certă, proprictarul 

are pririlegiă numai pentru chiria sai” arenda pe âăul purent: şi pe asul 

viitor, Di ij 
“In casul dintâi dacă! prin “contractul! '46 arendars saă închiriere nu 

va fi fost expres probibită sub-arendarea săi 'sub-închirierea,. cel-l'alți cre-. 

ditori al debitorului pot reînchiria casa sati rearenda moşia pentru; timpul 

ce mai rămâne a curge după contract; dar..sunt. obligaţi de. a „plăti pro- 

prietarului tot cei este datorit., DE IE 

Obiectele asupra căror 's6 "exercită privilegiul sati e Să 

Pentru casă, tâte mobilele din ea; i: i iii: ti 
Pentru moșie, tâtă recolta anului curent,. precum: 'si 'tot .ce: servesce' 

la exploatarea: moşie... : i litrii SI 

Acelaşi, privilegiu | are loe pentru; eraraianile locative şi pontru, tot 

ce privesce. execuţiunea contractului, , 

Proprietarul “pâte seguostra mobilele' cari 's6 află în casa ' "sad pe! 

moșia sa, când ele ati fost duse în alt: 'loc fără, coasimiămîntul” săi, 'Si'pro-: 

prietarul conservă "privilegiul săă'pe' “aceste. mobile,; întru'- cât! timp le-aă: 

revendicat; adică, 'când sunt în cestiune: mobilele unei „moșii, dacă a: făcut 

cererea sa în .termen de.40 dile,:şi când, sunt „în. cestiune, mobilele, „unei, 

case, în termen, de 15 dile. E 
tinea : ai Dai te 

2 

ar Dreptiirile "Tocatofuilui! ie i 
ai sa, 

49. Cel dintâi: privilegii pe! care i legea.. 1 dă, asupra, 
unor anume 'lucruri::niobil,:adică -cel d'întâiit:i privilegiii:
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special, “este acela -al : 1oeatorului,: fie al unei căse, fe. al. 
unei moșii. pi ba eter îi : 

„,Crsanţa. locatorului proprietar: este , înconjurată de ga- 

ranţir! mai 'maâri de! cât o:creanţă: ordinară. Acesta:. nu este. 

ua: lueru' noii. :Deja: Romanii: acordati '0 preferinţă proprie-. 
tarului... La dânşii:se qicea -că.: proprietarul unui, bun. urban: 

avea un: fel: de ipotecă. tacită; asupra lucrurilor aduse de-lo-: 
catar în casă, sai cum diceaiii ei. asupra.lucrurilor :illața et. 

învecta, aduse și aflate în casă. În privinţa bunurilor rurali 

acâstă ipotecă tacită nu era de cât pentru fructele ce ar fi 
produs imobilul. Cât pentru cele-l'alte lucruri mobili ce ar 

fi putut să le aibă debitorul pe moşie, pentru acâstă ipotecă, 

trebuia; săCintervieo- convenţiine expresă: Pare însă că din 

când în când, lărgind prin asemănare ceea-ce era la lucru- 
rile mobilă aflate în casă, s'a, admis ipoteca, tacită, și pentru 
lucrurile, mobilă aflate pe moşie. ... 

; Codul. german în. art. 559 şi urm. pentru case și. în arţ.. 
385 pentru moșii, cre6ză în favărea locatorului un drept de: 

gagit' asupra lucrurilor mobili aflate în casă ȘI pe. mooșie 
asupra! fructelor.” 

| „In: codul, nostru proprietarul Jocator și are asigurată 
oreanța: sa, mai cu. sâmă prin următărele patru drepturi 

speciali :" a , i i 
ia) alai i întâi locatorul este în , drept să câră că locatarul: 

să albă pe moşie saii în casă lucruri! suficiente ca săi asi-! 
gure plata arendei sati chiriei. sale : „cel puţin pentru . câştul 

viitor. (art. :1446, 1455). .- Ei 

50. V) Al doilea drept al proprietarului. “este drept de! . 
seguestru şi de executare. Ii principii un creditor nu: pote se- 
questra, averea, debitorului. să, de cât în virtutea, unui titlu 
executoriă,;.o. hotărire definitivă, sati un act autentice învestit, 
cu. formula, executorie. Lăsând. la o parte ceea-ce legiuitorul . 
decide relativ''la 'efectele: comerciale: în: materie  comercială,. 
în unele: casuri creditorul, chiar! dacă nu a obţinut; încă un: 
titlu executoriii, pâte face ceea-ce sar numi un sequestru' 
asigurător. Art. 613,:proe. civ.. limit6ză şi arată în ce cas se 
pâte face un asemenea sequestru. 
“i ti Cel” ce mu are! un; titlu executorii inu: pote să: câră se- 
questru'-asigurător, de'cât în următârele; condițiuni: să aibă. 

a
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un înscris âl. cărui. termen. să fi expirat, să. intente; acţiune, 
debitorului, să: aibă -autorisaţiunea. “tribunalului: și; să depună; 
o cauțiune pe care tribunalul. o. fix6ză,; pentru .a asigura, ce-, 
rerea' de 'daune-interese „ce ar. face ; ; debitorul în, cas. când j 
S'ar : dovedi, că”. punerea, acestuk -sequesiru. ar. fi fost. te-, 
Merară:. | ti ri i te ia De ta ui e 

ru Găsim pentru; proprietarul, fe de moşie, fie, de, case, o, 

disposiţiunea specială: după: care, el. este .mult;, mai favo-. 
risat.: ep Te rea ta ine 

în adevăr iată. ce. dice „art. 610,.proe.:civ.:, si i. 
Proprietarii, principalii. chiriași sati arendași, vor putea, 

pentru arendile sait: chiriile „neplatite şi. datorite. să, seques;-; 
treze, printr'o simplă petiţiune.. dată către. autoritatea .jude;,; 

cătorâscă, lucrurile; şi fructele cari. se :vor afla în.casă, moşie 
sai pământul închiriat oriarendat.-a fiii ee i e e titi 

„Ei vor putea să sequestreze şi: .averea, iscate care 

se: află în.casă sai pe. moşia . lor, dar: cari: sai . transportat, 
în alt-:loc: fără':consimțămîntul proprietarului;:.şi proprietarul, 

păstrâză privilegiul. săi pe: acesta. mobile întru cât, timp le-a, 

revendicat, conform art. 1730 cod. civil. ::.;, aa ter 

: Același drept.:]. a proprietarii, “principalii chiriași. Și; 

arendași cari nu ai 'contractseris;:sunt însă; îndatoraţi;.ca. 
o dată cu cererea de sequestru să presinte .dovada de. che-; 
marea în, judecată şi. să dea :o cauțiune fixată .de. autoritatea 
judecătorăscă.&,: ip. ss: a pita n atit e te : 
e Proprietarul, ună, moșii, Sail. case,, precum, și, sublocă;, 

torul, adică „acela . care și „dînsul. fiind. "arenda; șa, ;chiriaş; 
la rîndul! lui a: arondat, șa închiriat altuia, este. „Și acela, că, 

  

îs 

trula pe. „tâte. lucrurile, aflate , în. casă: Sati pe. „moşie, sau, 
chiar pe acele'cari nu.s'ar,mai afla î în casă sai pe moşie, întru, 

cât s'au: respectat. .termenile., pe. cari le; vom.ved6 mai jos,. 
acâsta, pentru plata, arengilor saă,, chiriilor neplătite și da-, 
torite. IS ret) PER EDS sia în 2 E: cata 

„ Legea; din 28. Martie, 1903 merge mai; departe; ea de- 
clară executorii prin el însuși. contractul de loeaţiune, pentru. 
plata chiriei: sai a: urendii,- precum, şi: pentru realisarea, tutulor dreptu, |
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Locătoiul, având: sati nu'! 'contrast, înscris, se adres6ză, după: 
compstinţa; “fe-cărui,:la judecătoria de ocol'saii la președin-: 
tele tribunălului, pentru 'a' cere: executarea contractului. Ju-: 

decătorul de :0c0l' 'satii:preşedintele tribunalului ' citâză p&- 
părţi în opt dile şi hotărăsce (art. 5). Ordonanţa care ad-: 
mite cererea: se' pote executa imediat. Suspendarea . ei nu 

pâte fi adrnisă!''de “cât dacă loeatarul, usând de apel, sai de. 
contestațiune, sait făcând o acţiune principală, nu depuns: 
suma „fată de autoritatea 'judecătorâscă (art. 11). 
51.16) Altreileu dript, şi aci venim la textul nostru, acordat 
ocoale 'este: Aveptul de jrivileg giii, ca să asigure ori-ce oreanţă 

ar, avea, Jocatoriil faţă eu locatarul. i 

"'Să-'dereetăm! p&'rînd ce :anume _creanţă asigură. privi: 
legiul şi „pe ce se întinde. acest privilegii. ::. :: : . 

"De -0:cam''dată: să: .ne întrebăm : ce' anume. oreanţe: asigură 

acest 'privileg git ? 'Mai întâi arendile. şi chiriile. In. privinţa 'tim- 

pulii, pentru icâte' anume câșturi asigură privilegiul acestei” 

creanţe, trebue să facem distineţiune dacă -contractul' este: 
autentic ori cu dată certă, Sail dacă este sub:semnătură pri-: 

vată “fără dată: certă. Aci trebue să punem în vedere .deo- 

sebirea' importantă ce: există îutre : codul „Napoleon, legea, A 
belgiană Și! 'legea. română. : i i 

i Beă ce “găsim îu' “codul Napoleon: „Dacă. contractul: 
este autentic sai numai cu dată certă, privilegiul : asigură: 

tot: ce se datoră în trecut şi tot 'ce' se datoresce în viitor.“ 

Liegeă, + belgiană a “vădut: că 's'a: mers prea: departe.: Ar fi: 

forte; grâv: Și: ar: pută. să: 'se dea loc. adesea la fraude şi! 
“anume Ga” Proprietarul plătit să ascundă; de 'acord cu loca-: 
tarăl, „clitanţa: de: plată și: de aceea: legea . belgiană :spune: 
„i pentru'doi! âni trecuţi” când e'vorba de o casă, pentru- 
tre ani: trecuți când e 'vorba'ide o moşie sait alt-ceva şi. 
pentru: "anul. curent Și ! 'pentru cel: care: urmâză dacă este; 
vorba: de „coitraot! autentic: sati cel: puţin cu semnătură, pri-: 
vată, însă 'avână “0! dată certă, pentru“ tot! ce. ar mal curge: 
până la, expirarea,- contractului.“ ” 

“La noi, mai în: 'tot-d'a-una în contracte“ se :pune: clausa 
că''dâcă,- cu două luni înainte de” expirarea termenului pentru: 
arenqi şi o lună: Pentru chirii, nu se plătesce arenda sai. 

îi
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chiria, să“ fie: în “drept! 'locatorul: a "prătiride' tediliăiea “don: 
tradtulul, fară! "punere ih! întâirdiece sa “juiaăcată,: ste. "Răre' 
oră: ş6. întîmplă, ca “fie pentru” case; fie' pentru. moşie, să sei 

lăse' termene lungi ară să fie' plătit: proprietarul. “În” “ori: 06” 

câs, mal nic” odătă au "sei întîmplă” 'să trâcă "pestă, ui câşt: 
său "două Și 'de âgoea vodăctorul: rumân' a 'spus: Gând” con-: 
tractul” aste. autehtic Sati! cu “aătă certa; proprietarul! are pri 

vilegiu “pentria! ttGta Ghiriă shi arendă, pe anul curent; precum, 

Şi pe toţ. timpul. cei râmâne: a: curge „până la expirareă' con: 

tracțului, "Câna însă! coitraotăl! nu este autentie “sări nu are” 
dată” certă, privilegiul asigură chiria, s Și arouda iiuihai pentiă, 
anul curent ŞI pe anul" viitorii!" i ti ca Sit title 

„Petru“ ce 'ae6stă; deosebire ? ? Pentru- că se pote întâtuplăi 

să fi! o; înțelegere. între; „proprietar și chiriaş Și “când! sar: 
ved6: chiriașul într'o' situaţiune rii! grea să! caiite” a 'se în! 
țelege cu: “proprietarul! şi să „facă! ast fel “încât; să. râdă” că; 

se datoresce o chirie mare: și că! “termenele! cu cari s'a în: 
chiriat sai: areridat! sunt; îndelungate: Pentru” a 'evita abâsta, 

legiuitorul : nu 'primesce, “Ga! „ooritraotele cati nu at dată certă, 

să fie asigurate pentru viitor, de! cât “numai 'pe un! an, iar 
dacă este "vorba! de coiitrăote “atitentico” "sati 'cu dată! certă, 
întreg viiţorul! este! asigurat. * a Bata lie ua 

52, Penttu '0; “locăţiunie”” legiuitoriil cere să” fis: “Un „coli! 
tract în - sorig și: că dovedirea" unui ' contract de "arendă sau! 
chirie „nescris, în: „rolei, i, “se pote 'face' "cu! năartori 
(art. „Alo; ia Pai i mii e aa di ui irina 

pi 

mârtoii ital atit săi "onirică, și "numai celui” ce nteă 
contractul i se pole, da jurământ 'de Mii Ul. io mt 

mobile!: asupra” 'cător să. ȘI: oxoreite iocaţerl Piste său. 
Dacă: însă contractul! a Juăt o executără, 'atuner! se! consideră! 

acest; contract; ca "Bind! fară! dată, certă și nu asigură chiria, 
sati arenda; de cât. „pentru, ceeace a 'r&nias. lain'anul! 'curânt;: 

și pentru viitor: un singur 'ani! ee iii SIL îi i 
_53.'0e- înţelegeni' cu anul” "Curent: si “aul viitor 2' Când!
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ne, punem ;să. caiculăm, acest, an ? Când.a, fost- vorba, de, PEi-.. 

vilegiul. servitorilor, am „arăţat. diBeuitatea, pentru € opea-ce 

—
 

iti iu 

şi. am spus. că este, erei; a sg sci care, este acest, an, “mai cu 

s6mă că redactorul; mOstru, na. „reprodus aliniatul; II, din Îe- 

gea, belgiană, eare spune, că se, Galeul6ză, termenul 'din., ;m0-. 

a
 

mentul, în, care; a, asul, joc. punerea, în urmărire, a, averi de: | 
bitorului,; sai deelaraţiunea, lui în "faliment. 'Dibcultatea pen: Și 

dati 4 

tru, „servitori. „era; pentru-că, în, genere, nu “sunt; “eonirăgte. 

scrise. cu, ej. Pentru, închirieri sati arendari însă; exista con: 
i, Pon: 

tracţe, “de. „aceea, „Naă, cu s&mă ați, nu trebue să luăm: anul, 

astronomie, ci anul contractului, „Prin utmare, i dacă, 'con:, 

tractul, a început a Și. „Gheorghe, anul se, începe, „de, la 2 
Aprilie, Și deci, „dacă ar fi epoca, în, „căre 'se. discută, adică, 
în:care s'a, pus, în. urmărire, bunurile: “debitorului, diva; de, 
10, „Martie, evident, „că; Geea-ce se "gatoresce | „este, câștul ș Și de, 
la, 25 „Aprilie, și de, la, 26 „Octombre., , r 

- 54 Scim că. există tacită; 'recondugţiune,. Iiând acest 
cuvin în. șenșul, dreptului, roman. Şi anumne, „pâte să, „existe; 
un; tel, de, „rearendare, sau, reînchiriere, tacită. ! 

n privința! avem o deosebire. de redaeţiune, intre; “codul. 
nostru civil, care se servă de expresiunea,. fără; termen, Ş şi. 

codul Napoleon, care întrebuințâză, cuvintele ne scris, . Acestă. 
rgipoire, „se, consideră ca un. contract, fără dată certă. pa 

ra: 85, "Dacă, am lua, începutul, articolului am ajunge, la, 
soluţiunea că nu sunt asigurate cu“ privilegii de cât, 'Shiriile” | 

Şi; arendile, însă mergând mai „departe, "Vedem . dicânau-se: 

„același privilegit are 16, pentru. r6paraţiunile.. locaiiye ŞI, 
pentru, tot, ce, privesce “exeouţiunea contractului, “Vrea. să 
dică, orl- ce. ereanţă, are, Jocatorul” ca locator . contra. locata- 
ruluy,. este, asigurată, cu, acest, „Drivilegiui.. Deci, “când este 
vorba, de repăraţiuni, fie, că, contractul n a gis. Bimie Şi atunei, 
ne, raportăm la, ceea-c g. ice legea. ca șă, vedem cari 2 anume, 
reparațiuni intră i în sarcina, ;chiriaşului sati. arengaşului,, fie, 
că, este, “vorba, de, alte, creanţe” resultând "din, contract, de, 
exemplu. dre- -Gari goteriorări „ce, ai: fi tacut arendaşul și Sai cehi 
riașul, privilegiul asigură “proprietarului dreptul de „ereariţă.. 

Cu alte cuvinte putem gensralisa şi dice: OrĂ- ce creanță, 
a; locatorului î în acâstă „calitate, fie că, „oreanța sa. resultă din 
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vaere 

cn..e 

mii 
“56. Nedontestat! este) “6ă roi ipa « câre-l'! are Idcatarul 

„principal” 1: are! şi! 'sublocatârul.: “Aga, "dațăi'cine:vă, 1uând “cu 

“chirie oi'casă, ja iadul săi a îiichiriăt.o" dituia el căâre a 
„plătit. pe proprietar, are, o: creanţăi "contră: 'Sublocatatului 'Şi 
“se! 'bucură” 'de! a0ălași” drept” de” preferința! cai! locatorul 
“Brizicipal. Lâgea asigură mu toemai "creaţa! proprietărului 
"ca proprietar, + ci: asigură ! 'ereanţa Jocatoriiluii ca locatori:: “ 
„iii 57. -Liocatorul' principăl: ate acţiuie ! directa contră: sub- 
"Mocatarulăi ptru 'Ga, să fie: plătit: EI are: drept de! privilegii 

“pe. luerurile sub-locâtarului : :'pâte' Gliiar: să dea afără: pe 'sub-. 
“locatati. Dreptul de! privilegii!” pote“ exerzită! drepti: său 

“contra, sublocătariului: sau: cesionăsului! 'pântru: “tot! ce! 'dâto- 

“resce Jocatarul prihcipăl: (ârtii 45; “din legea: mai-sus citată). 

sil 58, Legile frâne desă işi “belgiana! dati” “drept: creditorilor 
locatarului' 'să subinchirieze' „sati să” 'subarerideze” casa; sai 

"moșia: când! "locatarii "triu'"maă': pote : 'sinizu urii să ție'-casa, sai 
i moşia: Când: “legile frandesă:: Și! Delgiănă lacordăi: creditorilor 

"locatarulii! ăreptial daia! “Sibînehiria; sai 'subărerida; pentru- 

“că “dacă nu ar fiiridicat ! dicast drept, inegreşit: că! Lereditorii 
ar fi putut de! lă' cine-vă să sub-âăidliirigz6'! isăti săi sub:aren- 

i dez. 'Ce :face legea! rămână $ Vin6"şi i addogă' la: legile fran- 

“ceză 'și “belgiană! Și dice: În: 'casut? d'întâiu, adică! când:.este 
„Vorba de un dontrăet'ăutentie, daca pin icontractul'dg aren- 

e 

“ea; ete. zi tțeadtl :6, zi fossilis ur] m rr 

„Bra de prisos . să spue redăatorul: “rumâni că 'dâcă.- con- 
"tractul fiu! âr fi: ridicat” 'locatătului: “dreptul; de:ă, 'subînchiria 

sait subâreidă: “Deci; din! acest'puneti'de vedere, :legiuitorul 
rumân n'a dis nimic. Ceea- ce este important este punetul: că 

“uride: în: Jegile frâncesă şi "belgiană 'oreditorii” "locatărului pot 
igubtnoniriă! săi! Gubaretida” şi' în casul: 'în căre'era.: prohibită 

“siibînchirierea, f sai “Subârândarea a nilegea rumână * nu “mâi 
“este! permis; 'acâsta şi: dacă se“ 'opresce'! “prin” "contraet;'-sub-. 

“arendareă! sait: subînchirietea,- Greditorii nii'pot:să' 'subareri- 

-deze saii''să- 'subtnchirieze: Dati 'ineonvenientul'(nu 'este' aşa 
'dg'mare în legea rumână,:pentru-că la-noi “contractele'acestea,
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legiul locatorului, - nu, se, aa, de. cât.  peniru. un, an. iza 
putu 59 Câna. «N, comerciant cade î în, falimeni,- intre alte 
„consecinţe, este. ȘI; acea. că. la, 0. „ereanţă, cu; termen, jermenul 

  

“înainte, de. expirarea. termenului. pi ia 

eee În. jurisprudenţa; franicesă. se, ridică! cestiuneai ueniătărg 
“Gea, un; contract, de. „loeaţiune pe 18. ani. din cari ai: trecut 
3 ani,. mai sunt, încă, 15; ani.şi.. comerciantul. cade în, fali- 

„_ment., Proprietarul are; el dreptul: să câră. de astă- qi- chiar, 
„tote;:chiriile în „viitor, fiind- că aceste chirii nu sunt de cât 
ereanţe;. cu: “termen ?. Jurisprudenţa . din. ee în ce, merge să 
„acorde, „proprietarului. dreptul că :câră tote chiriile î în viitor, 
„dieând, că tâte;aui devenit exigibile, afară, numai, dacă. cre- 
„ditorii asigură prin o garanţie . expresă pe. proprietar că are 

„să; fie; plătit,; Legea nostră; comercială micșorâză acest drept 

al. proprietarului . ce, Ecă ce dice-art;.716;c. comit... 

îi= + „Dacă falitul este locatar de. imobile pentru. irebuințeie 
„comerciului. săi şi dacă: contractul . trebue. să, dureze. mai 
mult de, un. an; ae 1a, data, declaraţiunei; falimentului, ;ma$a 
creditorilor, are facultatea: ;să c6ră ; desfiinţarea, , acelui: con- 
-tract,: dând proprietarului. 0, drâptă. despăgubire. ..,., SIREII 
-:; „60... Asupra, privilegiului locatorulut. am v&dut. până aci 
„ce garantâză.. acest.privilegii. , Sa. ne; întrebăm... acum: „pe 
„cară anume mobilă se. întinde. acest. privilegiu? i tcp 

. În cât; wprivesce.. chiriile, privilegiul se.: întinde - — dice 
legea — pe tâte mobilele din casă. „Obiectele asupra cărora 

-se. „exercită, privilegiul. sunt:. .. .,.... „n 
“ „Pentru „cașă: pe. tote: mobilele, din eat. Vrea să, dică 

privilegiul pentru chirii, „are -să. se; întindă. | Asupra, mobilelor 
aflate în: „cașă. iii ma rii 

, . . 
ret spre e Ape 

i 

ces, cât ȘI de cel belgian, find-că. nu, se, N anobilele; gari 
-garniseso: casa, De. aci,s'ar. nasce. întrebarea, dacă, î în, ințen- 
.ţiunea,,. legiuitorului ar. fi, ,fost.ca..să, se dea. Yre- 0, înțindere 
„mai. mare .. acestui. privilegiă. Nu,, -credem;, „să; fi fost, 'ac6şsta, 
ideia, lui. Desigur, redactorul: n '2, găsit. expresiunea,. rumâ- 
„n6scă,; care.să; traducă „euvintele .. garnit. la. maţson şi a. erequt
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- că este. destul să--spună: . „pentru. casă, t6te. mobilele din 
:ea.“..Aceste 'cuvinte :. „mobilele..din : ea“. arată. pentru ..noi, 

- mobilele: cară se: văd,:puse în. casă: de către chiriaş cu. sco- 
„pul de a fi: întrebuințate de;el.:Nu putem :dice că, acest; pri- 

-vilegiă. se. întinde pe tâte. mobilele, aflate:în casă luând cu- 
-vîntul: de mobile; în''sensul:; juridie, adică: pe tâte lucrurile 

cari nu ar.fi: imobile: Privilegiul' nu se pâte întinde. pe:sume 

"de: .bani;:-pe: creanţe, pe lucruri; incorporale,; etc.,. ce sar 
afla în: casă sait: în:lada. de “fer a.chiriaşului. -N'a fost, acâstă 
-intenţiunea, legiuitorului nici, în dreptul : roman,;nică în drep- 
„tul: vechiii. frances. În: tot-timpul: ideia 'a fost că proprietarul 

„ar: avea :dreptul: de. privilegii: pe. “mobilele.. „cari se aduc în 
casă. şi: cari ai: de obiect a îmbrăca; 6re-cum casa. 

Acum se mai întrebă: încă:: ce sar. întîmpla, pentru 
“bijuteriile cari: s'ar afla în: casă ?, Asupra, acestui,punot sunt 

„o'mulţime de' diseuţiuni și controverse. Negreşit: că în legea 
- francesă, unde se spune că.mobilele sunt acelei cari :garni- 
-.sesc casa, nui se ::pâte dice'; că. o.bijuterie „are; de scop să 
- garnis6scă acâstă casă, și se; admite că, pentru: bijuterii, pri- 

-wilegiul nu .există; iar. dacă ar fi lucruri; chiar..de.val6re. 
„cari ar avea. de- obiect; a garnisi' casa, cum: ar:fi. statui și 
„chiar argintăria, ele pot să fie obiectul: privilegiulul, Credem 
- Că: trebue admisă aceași. soluţiune: la: noi. : za ge 

.:De sigur. că ; vestmintele :și rufele . debitorului. nu, „pot 
să i fe considerate: ca: lucrură- asupra, „cărora. să existe: :acest 

privilegiă. .. „pt to Tae nea ne 
»81;: Ce « se întâmplăe cu prăvăliile « cu; “marfă? | Aci nici o 

dificultate, tâtă. “lumea .este de acord.să;spună: că privilegiul 

proprietarului se întinde pe aceste-.mărfuri. aflate în prăvălie. 

: Negreşit, : proprietarul ; face serviciul tuturor „creditorilor, 

„pentru-că mulțumită acestei „prăvălii pote! debitorul. chiria- 
şul, să-şi: vîndă marfa sa;,deci. privilegiul se va. întinde -pe 

„ a06stă, marfă,. fiind-că ea are :de scop, a îmbrăca, casa. pa 

62... De cât se: întîmplă adeșea ca,.un, chiriaş: să fie 
“unul din acei: lucrători cari „primesc, în, „prăvălia,. lor. lucruri 

„străine. pe cari ei le. transformă.. Un eroitor,; care nu are 

„stofele..]ui, . primesce. stofe: dela. diferiţi; „clienți, "sai. un: ar- 
- gintar. care -. primesce, argint, brut „pentru a-l. Iura. ;Necon- 

“testat că; privilegiul,nu se pâte;, întinde . -pe;Jucrurile, acesțea,
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"Găcr se seie de t6tă lumea că: aceste lucruri nu- aparţin de- 
bitorului chiriaş, şi prin “urmare de la început proprietarul 
-este''presumat că are; 'cunoscinţă că lucrurile acestea:nu fac 
“parte” din:-proprietatea chiriașului s&i.: Legrea: germană (art. 
560) dice că. locâtorul: nu se :pâte'opune la:ridicarea 'obiec- 

“telor, 'când are: loc; în exerciţiul: regulat al profesiunii: loca- 

“tarului! saă' conform obiceiurilor regulate: ale: vieţii. ii.» 
ini 108.-Să trecem :acum lâ moșii. În privinţa moșiilor. legea, 
ne: "spună, că; privilegiul: se întinde: ipe:t6te: recoltele: anului 
“curent, precum și tot ce .servăla' exploatarea moşiei.” Între- 
:barea! ar fi, în privința; unei moșii, dacă privilegiul pâte să 

'se întindă : 'și”asupra,: altor:: lucruri: cari -s'ar : găsi pe. moşie, 
dar cari nu ar avea: 'destinațiune a servi la exploatareă, moşiei 
Și anume! pe mobilele: arendaşului ?. CI atita 
iii i Adi! (6răși avem 'o: deosebire de redacţiune. întite-: ceea- 
“ce există în legea franceză, legea belgiană. şi 'legea n6stră. 
-Ecă în privința acesta textul: legei belgiane, care este : act- 
“laşi cu textul frances: Chiriile” şi arendele imobilelor : asu- 
-pra ifruotelor: recoltei anului ;: asupra.preţului: de 'tot ce gar: 

“nisesce ::casa!: închiriată, sati. moșia şi de tot ce servă la 'ex- 
iploatarea;: acestel'! 'moșii“. Vreu: să dica privilegiul, în: cât se 

“atinge: de „moșii, se: întinde asupra, recoltei, asupra; a 'tot' ce: 

-garnisesce moșia, Și în. fine. asupra:a.tot ce:servă' la exploa. 
“tarea moşiei: Prin urmare - lucrurile: arendașului, cum ar fi 
imobile sai ori-care altele 'ce: nu: servă; 'proprii -: dis la, ex- 
ploatarea moșiei, însă o garnisese, sunt încă afectate': privi- 
“legiului.. Redactorul: nostru. se 'mulțumesce: a spune că nu 
“se întindă privilegiul de cât pe recolta: anului": corent 'şi pe 
“tot 'ce 'servă''la: exploatarea moşiei.'Dacă 'n'ar fi de cât acest 
“text; de ! 'sigur: că! ar fi'trebuit să:-dicem că: 'arendașul” nu 'şi 
văi av6: 'afectate la privilegiul: pentru plata, arenqii Joerurile 
'sale proprii, cari: servă: în: "casă; Şi acâstă: opiniune ar: fi 
cu atât -mai: fundată, cu: cât Sar apropia de: 'ceea-ce am spus: 

„că există în dreptul roman, unde se făcea, deosebire între 
“chirir: Și 'arendl.' În: dreptul ! roman se presupune 'că există 
“un fel de amanet; tacit; pe lucrurile aduse” în casă Şi. pe: re- 
“colta' moşiei, întru cât ar privi bunurile rurale; pentru iaceste 
“bunuri rurale,/ca, să! pâtă fi-privilegiii și pe cele-- alte lucruri 
"aduse de cultivator,: trebuia să existe o stipulațiune” expresă
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prin: care să se afecteze lucrurile acestea, şi pote că redac- 

torul nostru se influenţâză de textul dreptului roman, - s'ar. 
puts 'conchide că: privilegiul nu se: întinde pe 'cele-l-alte mo- 

“bili, însă vom ved în paragraful . următor. tot al. acestui 

număr 1, când::vom::vorbi:de ultimul drept pe care: 'l are 

loeatorul de a'revendica lucrurile eşite din moșie ori.din 
casă, că se: i dice: "adică, când sunt în 'cestiune mobilele 

unei: : MOȘII, ete. «si unde nu se mai 'deosibesce între ceea-ce 
este'o moşie și : între! 'ceea-ce'este o casă și se admite: pen- 
tru Jocator: dreptul: deia revendica mobilele' eşite din moșie. 
Deci din! momentul î în -căre proprietarul are dreptul! să: re- 

'vendice ori-ce' "mobile  eşite 'din moșie,-el are și privilegiu 
pe: aceste! mobili, - 'altmintrelea revendicarea: nu ar.'âv6 nici 

un scop: Cu t6te că, ȘI: aci s'ar 'put6 răspunde că avem ade- 

sea, exemple; că: redactorul : 'pune într'o' disposiţiune! o:modi- 
ficare '6re-care şi în urmă uită. modificarea; pe 'care a făcut-o 
și traducând- “textele-pe cari! le: are înaintea sa, le: repro- 
duce de Și ele se - raportă la: o: „disposiţiune pe care, el: a 

| Di - 4 eliminat-o. oi ti a 

i"Ori-cum ar fi, este: greii să se: admită! cu. certitudine că 
redăstorul 'rumân s'a depărtat :de/ la principiul” că proprie. 
tarul să nu aibă dreptul de privilegiu ȘI - pe :cele-l'alte :mo- 

bi ale'arendașului, afară” de recolta anului şi de“ acele cari 
'servă pentru “exploatarea” moșiei. ti it i da 

04, Ce înțelegem : prin. recolta: anului! curent? Lucrul 

nu este” ușor: de 'precisat,: pentru: :0ă, “sunt; 'recolte:la; diferite 

'epoce. Aşa “cea, : d'intâiii: recoltă: ar fi : rapiţa, care în mare 
parte se' “face: la finele:lui: Maiii ; vine apol grâul' de primă- 

vară, grâul 'de 'tâmnă și în fine: poriimbul; -apoi între aceste 
intervale! mar: intră şi alte producte ca: fasole,''in, :cânepă, 

ete. Să :luăm'! însă! ca exemplu. recolta grâului semănat de 
tmnă, care în: genere! se: seceră la; început: şi: recolta po- 
rumbului care - âre loe-:prin': Octombrie: și: să ne punem în- 

tr'o epocă: intermediară, de: exeraplu în: August. 'Vom con- 
sidera ca: :recoltă a' anului curent: porumbul din anul 1889, 

cândne- -am! pune în: August 1890, înainte: de -culegerea po. 
rumbului și trebue în același: timp să considerăm tot: ea 
recoltă! a anului curent grâul: din: 1890.: Prin urmare: difi- 
Gultatea ar. fi aci: : unde ns oprim cu 'c6ea-ce: se 'numesce 

ss 39
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anul: 'curent?. De.:sigur : trebue; să ne gândim la luerul.ur- 

mător : o:recoltă; trebue. să .se. considere:ca: făcând parte din 

anul curent, intru. 'atâţ: întru cât o altă recoltă de;felul acesta, 
n'a venit să; ia .locul. a i ii 

65. In privința arenei, există controversa, dacă. privi- 
legiul se: întinde şi:pe recolta anului trecut. Sa presupu- 

nem. că: arendașul: datoresce - arenda, şi are. și recolta , din 
anul curent şi recolta, din:anul trecut. Proprietarul a, putut 
să: nu. ']: urmărâscă, , sciind că e suficient asigurat cu privi: 
legiul s&i,;: vădând::eă -are- destule bucate. Legea. dice, că;nu 
se întinde, privilegiul de cât. pe; recolta. anului. curent; să 
nu aibă: miei un drept proprietarul pe recolta anului. trecut ? 

In privinţa, acâsta, cu, t6tă,, redacțiunea textului, “unanimita- 
tea „autorilor admite că se .pâte. întinde acest privilegiu. şi 

pe recolta: anilor. trecuți. (Vedi; Colmet .de .. Santerre, IX, 
n..:98. bis..— Paul'. Pont; 1, n, 193). În fapt recoltele : se con- 
fundă aşa „că nu se scie bine care este recolta trecută. S'ar 
pute : dice că ar fi, drept ca privilegiul să se întindă și, pe 

recoltele trecute, pentru- -că ele sunt produsul pămîntului 

care. .e al: locatorului.: Se mai pâte dice că pentru recoltele 
trecute: privilegiul, ca, Și, pentru mobile;. se. fund6ză- pe. ideia, 
unui amanet tacit. : iii, Fie ora 

66. Să, generalisăm - Și să gicera că, afară. de. ceea-ce ama 
vequt pentru recolta anului curent, privilegiul, proprietaru- 

lui.este fundat, „pe ideia de amanet tacit și.prin urmare este 
legat cu "posesiunea. Vom. face. dar. aplicarea: - En fait de meu- 
Dles. possession vaul tilre; cel-ce. are posesiunea lucrurilor. .ID0O- 

bilă, se. consideră ca având -proprietatea acestor lucruri. Con- 

secinţa este :că privilegiul..se întinde pe, lucrurile :aduse, pe 
„moșie saiii în. casă, chiar. când aceste lucruri: nu ar aparţine 
locatarului și: ar, fi streine, numai cu condiţiunea ca locato- 
rul să. crâdă că ele sunt ale locatarului. Cum, am, v&dut,. şi 
la amanet, este. destul ca, creditorul, aci .proprietarul,'să fi 
fost de: bună: credință, adică ar fi credut, că lucrurile. aduşe 
de către;locatar pe moşie saii în casă. era proprietatea. aces- 
tuia și. acestă .bună : :credinţă să. fi existat în.. momentul în 
care aceste :lucruri au. fost aduse pe moşie. saii în casă,; pen- 
tru ca el-să capete privilegiul. -pe aceste. lucruri, Deci dar 
privilegiul proprietarului se întinde pe lucrurile mobili, fără
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să mai,distingem. dacă aceste lucruri, sunt în realitațe pre- 
prietatea. chiriașului sai, arendaşului, sati dacă ar fi proprie- 
tate, străină, întru, cât— încă „9dată — proprietarul „ n'a. sciut 

pai 

iai 

ele > aparțineati altuia. Aplicăra, cu. alte cuvinte, pur. şi sim. 

plu: art..1909.care ește relativ la, proprietate. Şi care :de si- 

gur:; se;, întinde, Și când este „vorba, de. celelalte. drepturi 
reale, NEC III . 

67, In privința [aorazilor, “fate, Gestiunea. devine, "mal 
delicată, pentru: că. vom ved6 în.-art. :1909 aliniatul TI, dicân- 

du-se:: „Cu t6te acestea cel. ce a; perdut, Sail, „celui care s'a 
furat un lucru, pâte; să "1 revendice în. curs: de trei ani. din 

„diua câna. La perdut sati ; când i s'a furat, de la cel.la care 
îl găsesce,. “rămânând. acestuia, recurs, în.contra celui. de. la 
care î are.i.,:; ..-..: 2 pes i 

„i. Dacă Sar, întâmpla fe ca, asăşi chiriaşul să 1e fi furat 
Sai -găsit,. fie ca. el să;le fi cumpărat de. a cel. eare le-a; furat 
“Sau. găsit, :saă. de.la un altul, de 6re-ce. proprietarul lucru- 
rilor le pâte:revendica, proprietarul. caseă. sait. al. moșiei . faţă 
cu. cel.ce'revendică luerul,; chiar. de ar: â, de bună. oredinț 
nu are.privilegii;. .:: oi, ii up E 

68., Am „spus. deja că, dacă. prespunem o “sublocaţiune, 

proprietarul, locatorul principal, are acţiune, directă în con- 
tra locatarului,, deci dar chiar. lucrurile: mobile :ale acestuia 

-sunt afectate față cu locatorul : principal î în cât. privesce plata 
chiriei saă arendel.. ..... 1: stea 

.89..Tot pe! ideia că nu, „pâto să fie, „fundat privilegiul. de 
cât, pe. posesiunea, averi], decidem: cu: reservă de, ceea-ce 
:vom „vedea, în, eas.de: revendicare —, că, dacă, lucrurile au 

“plecat. de pe moșie. sai: din, casă,. „privilegiul. este „.perdut. 
Pentru ce ?..Pentru-că. nu pâte,; să se. mai, „dica, că are quaşi- 
posesiunea locatorul.: ti : pu i 

„170;.0, aplicare tărie. curidsă a "aoestel idei, că. priyile- 
iul este, fundat;. „pe -posesiune,, este. soluţiunea; pentru. casul 

în.care. Jocatorul. i-ar. fi, înstrăinat; imobilul.; Să: ;presupunem 
că un Joeator are a primi-- arenda. „sati chiria pe. ş6se.luni 

„orl. pe:.un an..trecut şi: vinde ' moșia, sali „casa, -fără însă a 
„regula..cu. cumpărătorul . arenda trecută. care .se: "datoreşee. 
Din momentul: în. care a vîndut, şi:s'a. traasmis, proprietatea
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lucrului în 'mâna cumpărătorului, 'nu mai pâte fostul pro- 
prietar să exercite privilegiul: pentru arenda care avea să 
primâscă.: -Fiind- că: perdendu-ş -ȘĂ posesiunea acestui imobil, 

prin 'acâsta, chiar” a perdut și. posesiunea tuturor: lucrurilor 

cară se aflau 'pe: moşie sai 'casă.- 
“ Ac6stă soluțiune ar părea la prima vedere prea rigu- 

r6să, dar ea nu'este de cât: pur și simplu. consecința ideii 
că privilegiul nu are alt fundament de cât posesiunea, pre- 

supusă ce 'are proprietarul, pe : 'Jucrurile aflate în: casă sali 
pe moşie. (Aubry et Rau, $ 264, n. 4. Martou, II, n. 389). : 
ŢI Acum, dacă. lucrurile ai: fost vîndute şi ridicate, 
negreşit că asupra lor nu: mai are privilegii proprietarul. 
Se întrâbă însă autorii dacă cel puţin, când încă preţul aces- 
tor lucruri vîndute 'nu a fost plătit, nu se exercită privile- 
giul pe acest preț? (Martou, II, n. 493, 427). De sigur că nu. 
„ti; Legea spune că privilegiul nu se: întinde de cât pe lu- 
cruzile mobili sai pe recoltă. Este evident că asupra acestui 
punct, trebue'să facem o excepţiune Și anume în -casul în 
„care ar fi'venit creditori urmăritori și ar fi pus în vîngare 
prin licitaţie lucrurile mobili ale” debitorului ; ' vînqându-se 
aceste lucruri, se face un tabloi de distribuire; între: credi- 
tori ; este evident că în asemenea, cas este: vorba tocraai de 
distribuirea; lucrurilor mobili cari ati fost vînduts;şi ridicate 
după proprietate, Este: necontestat că proprietarul va, fi în 
drept să "și: exercite privilegiul.- Ca: să potă, fi ideie de pri- 
vilegiii, adică de preferinţă, când este vorba de concurență 
între creditori, trebue să fie o' sumă de bani, un preţ şi 
prețul acesta să provie din: lucrurile acele pe cari a existat 
mai înainte privilegii. Deci dar dacă: însuși arendaşul' sai 
Chiriaşul vinde 'mobilele şi transmite! posesiunea acestor mo- 
bile altuia, “însă are încă a primi prețul, pe: acest preţ: pri- 
vilegiul nu se pâte exercita. Dacă din contra, creditorii ur- 
măritori Sai însuși proprietarul” a pus de a urmărit; -lucru- 
rile mobilă şi: 16-a vîndut, de. la: care vîndare: s'a: obținut un 
preţ deschidându:s 'se' un tabloii de concurenţă î între creditori, 
proprietarul ȘI! vă exercita: privilegiul său. 

"72." Al patrulea drept pe care 1 are “proprietarul pe lu- 
orurile- aflate fie pe moșie, fie în casă, este dreptul de a reven- 
dica, aceste lucruri, când sunt ''scâse din moșie: saii- din casă.
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Proprietarul p6te sequestra . mobilele cari se află în casa sa, „sat pe 

moşia sa, când ele au fost duse în alt loc, fără consirțămîntul săi, şi pro-. 

prietarul conservă privilegiul său pe: aceste mobile întru cât' timp le:: -a re- 

vendicat, adică, când'sunt în'cestiune mobilele unei 'moşii, “dacă â făcut 

cererea sa în termen de 40. do, şi: când': sunt în cestiune mobilele : unei 

case, în termen de 15 'dile... ct .g pu 
Pate, Sti 

rr pir 

Termenul de, revendicat, este. improprii, pentu că nu. 

pote să.existe acţiune, în, revendicare de! cât în: folosul ac6- 
Jut care. pretinde dreptul, de proprietate” pe. lucru. Nici odată 

proprietarul casei săi "moșiei, nu; capătă proprietatea, pe lu- 

crurile cară continuă a aparţine, chiriaşului Sai ârendașului., 
Înţelesul aceștul. cuvînt, este că “pote proprietarul. să. câră 
ca lucrurile. acestea Sail, să fie. aduse, înapoi :în casă și pe 
moşie, ar fi întru, „cât -vă un tel de rovondicare” a dreptului 
de. amanet ce 'are pe aceste “Tururi casă "ȘI “pâtă exereita 
privilegiul, sai, cum dice, legea, revendicarea, să, consistei în 

sequestrarea acestor Jăcruri.;. | 
73. „Nici aci nu n6 interesâză a sci “dacă, ucrurile, cari 

se revendică, sunt, Sai nu proprietatea ii sali aren- 

a sI exercita privilegiul ) pe IuGrutile cară, Sail, aflat î în casă 
sati pe. moşi6 şi penţru “că acest. privilegiti. se, “întinde pe 
ori-ce lucruri s'ar fi. aflat pe moşie. săi în, casă, fără, deose: 
bire dacă sunt sai nu proprietatea. “prendașului „Sai! chiria- 

şului, este evident că proprietarul. moşiei Sail al „Gasel pâte 
să revendice, aceste lucruri chiar. dacă ele nu ar fi aparținut 
chiriașului Sai . 'arendașului.. ta 

TA. Acsstă, revendicare, este. un „drept cu totul excep: 
țional. „Aci: se "derâgă' de! la principiul că proprietatea. lueru- 

rilor mobile. se dobândesce prin simpla posesiune, pentru- 

că se revendică, „chiar faţă « cu cei, ce d dobândit "lucrurile, cu 
bună, eredinţă, adică fără să scie că se mai 'datoresce chiria 

Sati arenda, Lucru curios, când 'cine; va ar fi cumpărat, "de 

exemplu, , un lucru mobil strein „eu bună credinţă nu are, să 

se tâmă că „proprietarul acestul Tucru ar veni să "1 reven: 

dice, însă. ar putea, să vadă revendicându- -se “de proprietarul 

casei sai al moșiei, pentru : a "Şi exercită. dreptul săi de 
privilegii. Acsta, încă odată, “este 0 excopţiune, creată, nu-



G14.: i Î DREPTUL CIVIL 

mai în favârea proptietărului. (Aubry. et Rau, $ Ş 261 text şi 
n. 37. Vedi. şi n, 42,. pentru Tucrurile din: pâlciii). | 

- Se discută, dacă dreptul de revendicare -"]. are proprie= 
tarul moșiei asupra recoltei transportate. Laurent este pen- 
tru afirmativă (XXIX, n. 446), ne fiind nici un motiv a nu 

1 admite, cel puţin când, recolta nu a fost vîndută. Art. nos: 
tru, că și art; 610 proc. 'civ. sunt în contra. a 

175. “Jurisprudența a, „căutat întru cât-va să micşoreze 
dreptul! proprietarului, ca, să! nu devie' abuz 'în mâna “ai Şi 

ă detis'că nu “pâte, exercita, proprietarul revendicarea de 
cât; atinex “când. ar avea, interes: Când sar dovedi că lucru- 
rile 'aflate' în casă sai pe: moșie sunt suficiente ca, să garan- 
teze câștul viitor. şi” "cel “trecut, dreptul de revendicare Să. 
nu 's6: mai întindă” pe Tucrurile': eşite din casă sati de pe 
moşie: Ar'fi. în realitate să âbuseze proprietarul, când i i Sar 
permite, ori-care ar fi valdrea lucrurilor - aflate în' casă Sau 
pe moşie, ca, el să mai revendite față cu' cei de-al treilea. 
câri ar' dobândi eu bună credinţă "lucrurile de la Chiriaș ; sai - 
ârendaș., (Aubry et Rau, $ 261, n. 40. Martou, II, n. 436). 

“De altă! parte, 6răși jurisprudenţa admite: că asâmeneă. 
revendicare. încetâză în asul când proprietărul moșiei Șait 

casei â, consimţit ca lucrurile 'să iasă din casă: său din moşie. 
Așa, 'dinsul a consimțit la o 'vîndare de, producte ŞI acest 
consirățămînt — dice jurisprudența — pote să fie dat! sati în- 
trun moa expres sati chiar inte an., med, tacit, fară să Re 
novoe a 'se face „Yre- 0 formalitate: IN 

este vorba de lucrurile eșite diţitrro. „casă ' şi în. irien de 
40 'dile când. ar fi vorba de lucruri” eşite din moşie. “Deose- 
birea ţine de împrejurarea că în genere! proprietarul” 'oasel 
se "'Băsesce mai îni. apropiere” spre. a supraveghiă lucrurile 
mâi mult de cât un "proprietar de moșie. Pe de: altă pârte 
mâl este și ideia: că, pentru. a s6 pute revendica, lucru- 
rile” aflate” pe „oşie, | trebue 'să se ducă la o: distanță mal 
depărtată, pe. “când lucrurile 'eşite: din casă, S'ar put găsi în 
apropiere. Aceste teriine de 15 „Și 40 dile curg din mMo- 
mentul: în cara lucrurile 'din' casă sau după moşie ai eşit. 
Fiind o cestiune de fapt sc6terea 'mobilelor, se, admite, ori- 
ce mijloc de: probă; cel 'ce ar: 'opune proprietarului” “pre-
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seripțiunea: de 15 . sati 40 dile, pâte'-prin ori-ce mijloc de 
probă să: dovedâscă: că lucrurile :s'aii ridicat la o epocă. mai 

depărtată de cât termenul.acesta de .15 sati 40, .qile..!.. 
i . 

B. Privilegiul pentru 'seminţe, cheltuclile recoltei şi | 

„preţul maşinelor. mi i 
=, o. , NR 

m , .. al 

e : oi îi 

| "a Sumele datoritei poâtria seminţe sati peniru cheltuiala '-deoltei 

anului curent, asupra “prețului - "acestei "recolte, și sumele datorite pentru 

instrumente :de “exploataţiune, pe preţul acestor. instrumente ; -în ::ambe 

aceste casuri, cu preferinţă chiar înaintea proprietarului moşiei pentru 

privilegiul arendel, ” 

77. Acest :privilegiii .este: din cele mai drepte, pentru- 

că dacă nu ar fi fost sămînţa dată, dacă n'ar fi fost lucră- 
torii cari să fi muncit, arat, secerat, tc. nu ar fi :fost ma- 

şinele, recolta nu s'ar fi produs. Prin . urmare, acestea tâte 

aii lucrat în interesul celui. ce a căpătat recolta, şi chiar în 

al: proprietarului. fondului. Privilegiul “cheltuelilor de re- 

coltă. se, întinde pe recolta „care s'a “produs prin . cheltuelile 

facute. In privinţa felului recoltei, „legea nu face deosebire. 

Ar fi fost să intre în amănunte prea “mari. “Presupunem o 

recoltă de grâu ȘI de. porumb, s'a dat. sămînța de grâu de 

unul, sămînța de porumb de altul; Sail să presupunem” că 

unul a arat pogândle de grâă, altul pe cele de porumb ; el 

bine, legea nu face distincţiune ca să dică:' acela care “a 

dat sămînţa de grâă, acela care a lucrat pognele de' grâii, 

ete., are privilegiul pe recolta de grâu, iar acela carea dat, 

sămânţa de porumb, ete. are privilegiul pe . recolta de po- 

rumb. Nu, legea dice: ori-ce pers6nă, care a. “Jacrât pentru 

interesul unei recolte, are dreptul de privilegii asupra în- 

tregei acestei recolte, fiiră deosebire. De altă parte nu se dă 

nici o preferinţă, nici aceluia care ar fi dat: s&mînţa, nici ace- 

luia care a lucrat..-S'ar fi putut, dice de, exemplu. că acela 

care a treerat să: fie preferit. aceluia care a.secerat, pentru- 

că dacă, n'ar fi. fost treerat, grâul s'ar. fi, putut. strica; însă 

legea nu face deosebire în. privinţa acesta : ŞI deci toți, sunt 

egal preferiţi asupra recoltei. i cs ta
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78. Privilegiul;nu se întinde. de cât pe.recolta anului 
curent. :De şi lucrul se întîmplă mai rar, dacă. a fost o re: 
coltă din anul trecut și dacă nu aii fost suficient plătiţi acei 
cari ati muncit recolta din acel an, ei aii privilegii pe acâstă 

recoltă. 
79. Tot aci este vorba. de. acei cari ai vîndut sai ai 

plătit instrumentele necesare. Ja. „exploatare, cum ar fi ma- 

șini, batoze, etc.; tâte aceste instrumente servind la ex- 
ploatare, preţul lor este privilegiat. Dar pe ce se întinde 
privilegiul ?. Numai pe aceste. înstrumente. Deci acel care a 

dat mașina, de treerat, de „exemplu, nu are privilegiul pe 
grâu, ci numai pe mașină. | 

„e: Privilegiul creditorului amanetist. 

Ata 3 Oreanţa. pe amanetul « ce este în. posesiunea  ereditoralaj, 

80, “Scim. că amânetul nasce “din ' contract și când, am 
vorbit, că „privilegiul nu se stabilesce de cât. prin. lege, am 
spus că la acâstă regulă avem o. excepțiune:. privilegiul 
amanetului care resultă . din . contract. Creditorul amanetist - 
are privilegit „pe lucrul care s'a dat în amanet. Și aci Te- 
dactorul ' rumân repetă aceiași ideie pe care am văqut-o la 
amanet, că nu pote fi amanet, pe câtă „vreme nu. „are eredi- 
torul posesiunea . lucrului dat în amanet. Acâstă, "posesiune 

pote. s'o aibă însuși creditorul, p6te: s'0 aibă o. terță persână 
care deţine lucrul pentru acest creditor. N 

: DI . pa i. p. . LI : Di . ' i ea 
. - - a 

fa MD PE tz 

..,D. Privilegiul pentru cheltuelite conservărei lucrului ' - 

4 „Choltuelile ticute pentru conservarea ductului: 

81 Acest: privilegiă * Şi are! raţiunea : sa, - prin aceea ca 
cel ce a: făcut cheltueli pentru conservarea: unui. lucru; 
în realitate a servit pe toți creditorii 'debitorului,; fiind-că 
dacă nu s'ar fi făcut cheltuelile - acestea, de conservare, nu 
Sar mai fi aflat lucrul în ființă, deci'ar fi iost un:  gagit mai 
puțin în fav6rea creditorilor.
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„Adi este':vorba;;numai: de cheltuelile de conservare, așa 

în: cât. ori-eare ar fi. motivul şi ori-care ar fi asemănarea, nu 

putem: întinde privilegiul. la. „cheltuelile ; de - îmbunătăţire, 
pentru ':reparaţiuni, :pentru adăogirile .ce s'ar fi făcut pe acest 
lueru mobil. S'a; credut. că atunci când: este. vorba de-un 

lucru:mobil ar fi: f6rte grei; să: se determine în. ce.stare se 
găsea înainte: de prefacere. şi de aceea. legiuitorul, s'a;măr- 

ginit.să: acorde. privilegii. numai. pentru conservare... 
82, Erăşă nu trebue uitat că acel care a făcut; cheltue- 

lie de conservare, are. dreptul' de retenţiune, adică este în 

drept să ţie lucrul.când 71 are în posesiunea sa, până atunci 
când 'ar fi suficient plătit. Acâsta este necontestat, pentru-că 
am :vădut: că depositarul. care a .făcut cheltueli cu ocasiunea 
depositului,. are dreptul să ție. lucrul ce este platit de aceste 

cheltueli, pa ata d 

e at o ea rii ad 
, ii E. Drepturile vindtorulu, 

2 se ipie 

d “Preţăl ezita lori mobil: neplatite “dacă se ada încă în po- 

sesiunea debitorului, chiar”, și în' asul când a cumpărat cu tornien de 
plată. Pe Tae a epeta t e 

i asr i ai tattoo eta, bt i) 
„-83. în, dreptul. roman -vîndarea nu “transmitea cumpg. 

rătorulul. proprietatea lucrului. vîndut, “până ce nu intervenia 

un. alt:eveniment juridie,. care să transmită acea proprietate. 

Se întîmpla. că .ori;vîndătorul,,nu; transmitea proprietatea 

lucrului. vîndut şi dacă nu era, .plătit;rrevendica acest lucru 

şi la excepţiunea ..rei venditae, ce, i: se, putea opune, €l.punea 
excepţiunea, de ,dol.dicând:; nu. poţi; să: dică;că ţi-am vîndut 
lucrul, .pe; „câtă, vreme; tu nu mi-ai, „plătit. preţul; LorI: tradi- 

țiunea era, făcută şi atunci. jurișconsulții, isbiţi de. nedrep- 
tatea. că cine-va : să, „dea proprietatea ; „nui lucru şi să, pârdă 

şi lucrul: şi. prețul, „ diceaii. că tradiţiunea ; a foșt conâiţională, 
adică. ea preţul să. fie. „plătit. şi: în. asemenea cas, dacă, vîndă- 
torul n'a. fost plătit,;; putea, să..revendice . luerul, eu tote "ca 
tradiţiunea, fusese... făcută şi nu..putea să i,se opună excep: 
țiunea rei.venditae et traditae;: pontru-că: încă, odată . dînsul uu 
se.putea considera că a transmis: proprietatea « de cât cu con: 

diţiunea de .a'i se plăti. ...;: bati ii Dhoad
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. Acest “drept; de'a; revendica: lucrul vîndut : chiar -când 
a fost . trădat, nu putea să: existe” atunci când :s'a : acordat 
cumpărătorului vre-un 'termen: de: plată, de: 6re-ce :atunci se 
consideră:'că vîndătorul a urmat ! credinţei : cumperătorului 
$ 41 Inst:: De: Divisione rerum, Tit. LC. Il). i tu ii 

“In dreptul modern: vîndătorul 'este' mult : mai bine ga- 
rantat în privinţă: dreptului săi de: cât era în dreptul:roman. 

In adevăr! vîndătorul î în“ „dreptul modern are, mal: multe drop 
turi -şi anume: ii: : m 

a): Mai: întâi 'are: dreptul ai: retenţiune,. adica. vindătorul 

este în: 'drept':să::nu''predea :lucrul ! pe: care:l'a,: vîndut, până 

ce nu: va fi: plătit. 'Cun6sceni. deja în: ce constă::acest drept. 

84: 10) 'Un” al'doilea': 'drept pe “care-l acordă legea. vîndă- 
torulur este: "dreptul “de revendicare, î- titi: ci uiti 

Acest drept de revendicare a fost la început râu înţă- 

les. Pentru unii comentatori acest drept de revendicare nu 

era de cât resultatul celui-l'alt drept pe. care-l are vîndăto- 

rul, dreptul de resoluțiune a: vîndării: pe principiul general 

ca în contractele .sinalagmatice condiţiunea resolutorie se 

sub-înţelege: atunci când o pârte nu-și execută, obligaţiunea, 
cea-l'altă este în drept să câră resoluțiunea contractului. 
Deci, s'u dis de aceşti comentatori, acest drept n'ar însemna 

alt-ceva de! iGâţ:“că, vîndătorul,: voind' să 'c6ră.: desființarea 

vînqării, 'reia, revendică Jaerul'ca proprietate . a'sa.i 
î "Nu. 'a' fost'acâsta ideia: legiuitorului'când a întrebuințat 

acest” cuvînt : de: 'revendicare:' S'a'admis: în “urmă : Cum că 

acest drept de'revendicare nu este alt decât dreptul 'de:a 
relua; vîndătorul lucrul vîndut, mu ea result 'al: desființărei 
vîndări, ei: de'a:se pune: vîndătorul în situaţiune ca'să pâtă 
exercită. dreptul” de vetențiune, 'Ca 'alte- cuvinte expresiunea 
revendicare: este improprie, de 6re- ce nu se revendică de :cât 
de'acel.: cărei estă proprietar pe lucru, acţiunea .în revenâi- 
care 'nu pote aparține! de cât: aceluia : care: pretinde :dreptul 
de' proprietate: oră vîndătorul' eare a vîndut lucrul neapărat 
că, dacă! âr csre 'vesilierea vîndării, ar. trebui „să -facă:roven- 
dicarea acestui lucru; dar aci vîndătorul' când exercită drep- 
tul de! râvendicare: nu cere desființarea vînqării, din contra 
el cere executarea! vînqăriă şi ca să câră executarea vîndării 
el nu se mai pâte pretinde proprietar pe i lucrul --vîndut.
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Deci! dar, încă odată, scopul vîndătorului nu este de a i se 
recunosce dreptul de proprietar pe lucrul vîndut, ci de a:ȘI 
asigura creanţa ce' are contra: cumpărătorului. Sar putea 

dice că se' revendică: de vîndător dreptul lui de reterițiune; 
el ia lucrul! înapol, pentru a-l păstra, acestă ! întoemai; cum 

am 'vădut revendicarea şila proprietarul loeator : a mobilelor 
chiriășului sati arendașului.. dă ai 

'85. Legea pune patru: condițiuni” pentru, ca acest drept 

de revendicare să se potă 'exereita. Mai întâi se cere 'ca, 
lucrul 'vîndut'să 'se _găsâscă” încă în posesiunea! eumpărăto- 

rului: “Dacă, lucrul: a trecut din posesiunea lui î în posesiunea, 
alt cui-va, dreptul de revendicare nu “mai pote. fi exercitat. 

In adevăr articolul nostru dice: „pe câtă Vreme: se “află în 
posesiunea cumpărătoruluie, “Aci avem, necontestat aplica- 

ţiunea, principiului general: „En fuit de moulles la  possesșion taut 

ar: i transmis lucrul alt cui-va; “acest de: al tieilea” este în 
drept “să-l : ţie” şi vîndătorul nu mai „are, “drept, de al „Te- 
vendica. ma iii tii 

s6.: “Asupra: acestui punct încă “trei: Obsărtaţiuni aveni 
de facut: 1) Că 'dacă âr fi să aplicăm. riguros principiul” en 
fait de meubles... ar trebui să dicem 'că nu pote: cel de 

al treilea, 'e care a luat lucrul de la cumpărător, să respingă 

acțiunea în : revendicare! a vîndătorului! de cât" "numai întru 
cât el a fost de bună” credinţă, în: momentul în icăre a: că: 
pătat lucrul, adică întru cât nu â; şciut pă încă, se datoresce 
prețul. In 'moâ general legea dice : că, numai atât "pote să, 
revendice vîndătorul pe câtă: vreme: 'se 'află. lucrul 'vînâut 

în posesiunea alt cul-va! "fe acesta: chiar. de” „rea credinţă, 
Vindătorul nu mai'are dreptul de 'revendicare: * viii: 

A credut legiuitorul “că ar fi: pote suficient î în! “asemenea 
cas, dacă ar fi fost cel de-al treilea de rea credinţă, “acţiunea 
pauliană,” adică ar'fi putut: 'vîndătorul să arate că: actul pe- 
trecut” între! “cumpărător Şi cel” as! al treilea este! fraudulos, 
făcut cu intenţiune' dea înuistrai dreptiirile: sale de! vîndător. 

:87. 9) Legiuitorul aci nu spune' nimic de contlictul 66 
ar 'putea ridica între - dreptul! de revendicare al Yîndătorului 
şi dreptul de privilegii ce ar. “putea. să aibă asupra; "lucrului 

vînâuit, fie proprietarul unei case; când: lucrul acesta'a 'fost
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dus în acea casă, fie creditorul gagist, când s'a dat de către 
cumpărător, lucrul amanet. . , 

In aceste ceasuri, nu “putem face alt- fel de ât să a apli. 

„căm. regulele. pe. cari le sein, în privinţa - posesiunei mobi- 
lelor. După cum proprietarul loeator, ca şi, creditorul, e gagist, 

are dreptul, de privilegii, nu,numai asupra, bunurilor, cari 

sunt proprietatea debitorului care a „dat „lucrul în + „amanet 

cât atât proprietarul, cât şi, creditorul _gapist ar. fi fost de 
bună rosi, cu mai, “mult cuvint 'SI va exereita, acest drept 

iti "ss, '3) Tan al treilea ina îi se “întz6bă autorii: ce se în- 

tîmplă când, lucrul se, află încă în.. posesiunea cumpărăto- 

rului, . însă a fost vîndut de cumpărător și na apucat să-l 

- predea? In, âsemenea cas,: vechiul vîndător are : “dreptul. de 

revendicare, sai. nu? Asupra acestui punct există, contro- 
versă. “Termenii pe cari "i întrebuințâză legiuitorul sunt de 
natură a spune că există dreptul de revendicare, de Gre- ce 
numai atât cere legea ca acest lucru pe care l-a vîndut vîn- 

dătorul să: fie încă în posesiunea cumpărătorului, și nu dice 
în proprietatea Iu. , 

89. „A doua, condițiune pentiu ca să se pâtă exercita de 
căiroi vîndător, dreptul de revendicare este ca lucrul vîndut 
să nu se fi transformat, ast-fel î în, cât să nu se ma recunâscă 

individualitatea, sa. Dacă de exemplu, un lucru vîndut, s'ar 

fi prefăcut, din mobil în imobil, acest, drept de revendicare 

nu mai . „exiștă, ; pentru: că — după cum diceas: Romanii — 

lucrul se consideră, desfiinţat. Vom vedea, că privilegiile Și 
ipotecile se desființăza atunci când lucrul pe. care ele. exis- 

tat. nu. mai .este,..fie că e. desființat,, fe că e. transformat 
ast-fel. în cât să nu se mal. ;recun6scă. Spa 

"90, A treia; condițiune, ca, să potă, f revendicare îsi. ca 
cumpăratorul să nu fi avut Yre- un termen, de plată.- Atunci 
se consideră, vîndătorul că a urmat, cum se. ice de autori, 
credinţei cumpărătorului şi în, asemenea. cas se presupune 
că având destulă, încredere vîndătorul î în cumpărător, prin 
acâsta, „chiar, el a înţeles . să nu mai exercite dreptul acesta 
important . „pe; care i-l. asigură legiuitorul - pentru, a ajunge
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la plata prețului. 'Acâsta nu este o ideie nouă: Scim că în 
dreptul roman nu se considera proprietatea, - transmisă de 

către. vîndător cumpărătorului când preţul nu era plătit 

însă acâstă regulă suferia; excepţiune de câte ori se constâtă 
că vîndătorul, ar fi acordat: termen. cumpărătorului pentru 

plată. 'Este pâte: nesxact acest; lueru, însă acordarea de ter- 

men se consideră 'ca.0: : novățiune, ca:un fel de, schimb al 
naturei creanţel. De unde până aci vindătorul avea creânţa; asi- 
gurată cu un privilegiii, de aci 6l nu are'de cât o: simplă 
creanţă, ordinară cu termen acordat cumpărătorului. 
191. În fine legea, dice că acest drept; de revendicare: nu 
se pâte exercita de cât în: termen de 8 dile de când: a avut 

„166 predarea. Dacă vîndătorul a predat lucrul Şi “dacă a lă- 
sat să irâcă 8 dile de la acâstă, predare, legea 'nu mai acordă 
vîndătorului areptul de revendicare, Ar fi fost î în realitate 

să facă. a se reînoi nisce drepturi pâte demult stinse, dacă 
s'ar fi permis ca după un interval! lung vîndătorul ar reveni 

să qică: lucrul cutare” l-am vîndut acum! un ân, prețul nu 
este plătit și prin urmare 'revendic. ŞI exercit dreptul de 

retențiung până cână' voiii fi complect, plătit.” 

92. In codul comercial găsim: disposiţiuni speciale | asu- 

pra materiei, introduse prin influenţa, ideilor moderne. ' 

Art. 817 e. com. "„Mărfurile expediate falitului, al căror 

preţ el nu l-a plătit. încă, „pot fi revendicâte' dacă în qiua 
declarărei falimentului, nu ajunseră încă în magâsinele sale 
sait nu fusese "primite la disposiția lui în magasiile publice 
sati în alt loc de deposiţ saii de. pază, "Sai chiar: în magă- 

siile sati locurile: de! deposit. oră de: pază ale coisionarului 

însărcinat să le“ vîridă pentru :comptul lui. 

| „Revendicaţiunea nu este admisă, dacă mărfurile înainte 
de sosirea lor,' nu: „fuseseră, vîndute fără fraudă prin. girarea 
facturei, 'a-- poliţiei: 'de! încărcare. sati a scrisârei d 'cărat, 
când acestea; sunt la ordine, sat! prin. omiterea” „acelor tit- 

ură când sunt la purtătorii Me 
„Acela care revendică, trebue să despagubesca “masa, 

de sumele plătite, în comptul lui şi de t6te antieipaţiunile 
făcute pentru” navlu' sait port, pentru * comision; pentru asi: 
gurări sau. alte spese' şi să plăteseă sumele! ce 'ar r fi datorite 
pentru aceleași cause.“ - a
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„Unde, după codul: civil, „vînqătorul .pâte să. revendice 
lucrurile, vîndute,. pe. câtă. vreme se află încă în posesiunea 
cumpărătorului,: întru cât. revendicarea se.face în 8 dile,. în 
codul. comercial dreptul acesta, încetâză, cel puţin când este 
cumpărătorul. în, stare. de, faliment. : Legea, face să. înceteze 
cu  desăvîrşire,, dreptul de. revendicare al vîndătorului, dacă 
cumpărătorul, falit, a, „primit Jucrul vîndut. Ca ideie generală 
se dice: din momentul în. care mărfurile. ati intrat î în; maga- 
sinele, “falitului,, „din. „acel moment dreptul de revendicare. în- 
cetâză. Şi se asimilză, cu magasinele . cumpărătorului . falit 
Şi. antrepositele generale, unde ar exișta asemenea intrepo- 
sițe.. Tot ast-fel când. s'a adus mărfurile. în . prăvălia - unui 
comisionar - prin, care a „cumpărat falitul. Așa, de exemplu; 
s'a comandat în, Anglia o cantitate 6re-care de bumbae și 
s'a dis, ca marfa să fie dusă în Galaţi; acolo s'a dat. ordin 
de cumpărător unuia din comisionari ca să vîndă acele măr- 
fură. la (Galaţi, din. moment ce mărfurile ai ajuns în maga- 
zinele „comișionarului, dreptul de revendicare înceteză,. 

Mai, mult, chiar. 'dacă aceste mărfuri nici nu. ar. fi sosit 
ia locul destinat,. dreptul de revendicare pentru . vîndător 
p6ie să înceteze. dacă cumpărătorul a. apucat să vindă,. acele 
mărfuri, şi: vîndarea. acâsta. va resulta, de multe ori din fap- 
tul numai, că s'a făcut, „cesiune . pe :cea ce se „numesce căr- 
țulia, de încărcare, sai navlul. Acâstă cărțulie pâte să fie sati 
nominală. către, cutare. pers6nă ȘI atunci ea se tranșmite prin 
gir: şaii pote. să fie: numai - -la purtător : și atunci. „cel. ce va 
veni. cu. acăstă, hâxtie. are să ridice. „marfa. ; Este destul. ca 
cumpărătorul. Să. fi dat acâstă, hârtie, cui-va,, ca, acesta. să se 
considere proprietar pe. marfă, Și dreptul de. revendicare să 
înceteze,;..,..-.., ; ! 

93.0), AL tveilea drept pe. care legiuitorul A acorăă Vîn- 
dătorului este „dreptul , de privilegii. : Vîndătorul, are ; pentru 
plata preţului săi. un, „privilegii asupra ; lucrurilor. vîndute. 
Acest drept de privilegiu nu %] pote avea vîndătorul: de cât 
numai dacă, lucrul, se găsesce încă în. „posesiunea... debitoru- 

“lui. „Dacă. lucrul! A, eşit din: posesiunea, cumpărătorului, Yîn- 
qătorul - nu mai; pâte. exereita, privilegiul. Eraşi, aplicarea .re- 
gulei. din dreptul vechii frances: les. meubles non. pus suite par 
hu ypotheque, adică nu pote cine-va să ȘI. exercite dreptul. de
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preferință asupra: unui: mobil când acest mobil. a.trecut din 
mâna .debitorului.:; Dreptul .ereditorului de a.urmări. ereanța 

sa față'cu ork-cine. s'ar găsi posedând..lucrul, ;încetâză când 
este vorba de mobile și de acea dreptul'de privilegii. nu 

pote să. se: exercite! pe ducrurile vîndute dacă din întîmplare 

cump beătoru nu . mal. posedă -lucrul pe :care l-a cumpărat. 

94. Acest privilegii. există: şi în! casul: în „care preţul 
era datorat; cu termen. In acest; punct dreptul de revendi- 

care idiferă. de: dreptul de. privilegii ! şi deosebirea în mare 
parte se explică, istoriceşce;. Dreptul: de revendicare în rea: 

litate-:este transmis: din : dreptul -:roman..]n “dreptul; roman 

încetâză 'dreptul, de revendicare. când :se acordă cumpărăto- 
rului: un termen.;Aşa s'a transmis acâstă ideie „la. revendi- 

"care, de; 6re-ce :revendicarea în; realitațe: în dreptul;-modern 

nu este.bazată tot peiideia dreptului::roman că .nu s'a -pre: 
dat lucrul de' cât cu condițiuneide.;plată: şi pe “câtă. vreme 

prețul nu a fost .plătit,:: predarea, se !;consideră. ca cum -nu 
a.avut loc.iDe:acea. dacă. s'a :acordat:un «termen de :reven- 
dicare nu mai pâte fi::vorba.:;Pe :când .privilegiul este. un ce 

cu totul modern, este o ideie pusă::că 'acel; care a adus în 

patrimoniul debitorului.o avere; mai mult,: este.în. drept a fi 
preferat: celor-l alţi creditori, celrpuţin pentru partea acâsta 
cu :care a.crescut averea, debitorului .şi. ideia fiind. cu totul 
modernă, legiuitorul-n'a :mai-! “credutide: cuviință să .. declare 
perdu privilegiul : dacă s'a: acordat, cumpărătorului un termen. 

„95, 1n; fine,;:pe- ori-ce:lucru se :pâte. exercita privilegiul 

nu; „ama; există ::deosebire! 'pe lucrurile; corporală,..saitincor- 

porali. Autorii, în idreptul: modern; sunt;de ; acord: 'să. spună 

că dacă s'afăcut;:0 .cesiune.;de. creanţă şi dacă: cedentul nu 
a. fost plătit,;: el.:are dreptul: de privilegii pe creanţa..cedată 

pe câtă-+vreme ea;-m'a: “fost. achitată. (Aubry. et, Rau,; Ş 201 

„text, Şi n. 57—59). : via in ERIE Ei E taia zoture ae 

96. Ca şi la: ateptul. de: vetențiane, ca -şi cum am vedut 
„pentru :.tâte:  privilegiile,:: dacă---cum-va;lucrul s'a prefăcut 
astfel: în cât să :nu':se: mai; cunâscă sala! peri: privilegiul 

este; stins; pentru: că nu.se!: imal- pâteiexercita. pe,un, «lucru 
care nujexistă. i e pie pi e Mare i iat e 

:97.; Pe.ce se. exercită; privilegiul ? Privilegiul se, exer. 
cită. pe: lucrurile. cari s'a vîndut.; Atât. și nimic: "mai mult.
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“Acum, ce se întîmplă când lucrul cumpărat s'a vîndut 
de către cumpărător la.: rîndul lui şi.se datoresce încă pre- 
ţul ? Privilegiul'nu mai :pâte 'exista pe acest preţ. Cu 6re- 
care dificultate : însă; din ce în 'ce se admite ideia .că privi- 

legiul” nu se exercită de.cât pe lucrurile: vîndute (Martou, 
II, n.. 475; — Contra Paul: Pont, art. 2101,:n. 145.: Laurent, 
XXIX, n. 480). Deci dar, :nu numai în asul când cumpără- 
torul -nu ar mai.av6 posesiunea lucrului. pe care l-a .cum-: 
părat se perde dreptul de privilegii al vîndătorului, dar și 
în casul când având încă acâstă posesiune de. fapt, dînsul 
în “'realitate ai înstrăinat: lucrul; Negreșit! că . acâstă - regulă 
suferă: 'excepțiune atunci: când vîndareă a: avut loe după 
urmărirea, exercitată; fie de către vînqător, fie de către un 
alt! creditor.'al: cumpăratorului;. Şi “când se. deschide o or- 
dine de. creditori. pentru 'ca să se scie cine are preferinţă, 
vînqătorul: 'și: exeroită privilegiul, vîndarea - ma avut loc:de: 
cât cu'''respectul tutulor drepturilor acelora cari s'ar. pre- 
tinde privilegiați pe lucru. Dacă. însă lucrul vîndut este încă | 
în ' posesiunea - cumpărătorului, „autori ca: Laurent: (SĂI, 
n. 479). refusă privilegiul.::. -. a 
- - Brăşi necontestat pentru noi cel: puţini, că atăuner, când 
lucrul vîndut se află încă: în posesiunea cumpărătorului, însă, 

este' dus''de: cumpărător - într'o:- casă:saii! pe: moșie; sai la - 
rîndul săi acest cumpărător ?l-a amanetat alt: cui-va ;:: chiar: 
dacă . proprietarul“'casei' saii al moșiei, 'ori:' creditorul! ama- 
netat :se: găsesce de bună credinţă, privilegiul ' vîndătorului 
se pâte 'exercita!pe: acest lucru: de' :Gre-ce lucrul. este:: încă 
în: posesiunea, : :cumpărătorului;: în. realitate:: creditorul: ama. 
netat nu! este:de 'cât'un' detentor:icare (ţine lucrul pentru 
cumpărător ;::însă este: necontestat :că: privilegiul: 'vîndătoru- 
lui suferă o: preferinţă, “adică se: preferă; în :: asemena cas | 
creanța proprietarului, precum Şi creanța creditorului: âma- 
netist; ca aplicare a regulei: En fait de meubles. ; A 

9%. S'a propus de:către autori și:anume de câtre; Lau- 
rent; XI, n: 1473), a se acorda:'privilegiul: în “următorul - 
cas: s'a constituit:o :dotă; mobiliară de către femee sati "alt: - 
cineva în numele femeii şi acâstă dotă a fost preţuită, deci 
a' devenit: proprietatea! bărbatului: şi la restituirea dotsei băr- 
batul va, datora 'nu obiectele ci'suma de bani.: Scim însă că
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femeea' are dreptul de preluare, adică dreptul de a lua îna- 
poi -lucrurile ; cari aii fost :constituite dotă,. când se. găsesc 
în natură, saii de.multe' ori'a lua alte lucruri în locul: aces- 

tora. Să presupunem că femeea nu vrea să ia lucrurile îna- 

poi şi cere -suma:de bani, așa cum e determinată în con- 

tractul de căsăţorie. Laurent acordă în asemenea cas femeii 

“un drept de privilegii pe lugrurile constituite dotă şi mo- 
dul lui-de a raţiona este ast-fel: prețuirea face vîndare; în 

realitate ce s'a petrecut? In. realitate femeea a vîridut aceste 
lucruri bărbatului, bărbatul le-a cumpărat și datoresce încă 

preţul ; lucrurile acestea, se găsesc încă în posesiunea băr- 
batului şi deci. femeea, ca să: obţie preţul, are, ca ori-ce vîn- 
q&tor, dreptul de privilegiu pe luorurile pe cari le-a dat ca 

zestre. , 
89. Toţi autorii. sunt de acord să spue că dreptul de 

privilegiu nu există în materie de schimb. Scim că schim: 
bul diferă.de vîndare întru. atât. că în loe.să fie un preț, 
este .un alt. lucru. „Dacă cine:va a: dat un lucru în schimb 
şi 'n'a. primit ceea:ce. trebuia să primescă, : are . dreptul să 

“câră' resilierea schimbului, dar dacă: voesce să.'și exereite 
creanța sa, de sigur nu are nici un privilegiu. 

Singura controversă seri6să care 's'âr ridica ar fi dacă 
privilegiul nu ar .exista -pentru plata - vre-unei sulte; adică, 

când presupunem că s'a schimbat un lucru drept altul, însă 
fiind-că unul din lucruri este.de mai puţină valore de cât 
cel-alt, acel care primesce, acest. lucru, se îndatoresce să: 

plătâscă restul în bani. Ei bine :se într6bă dacă în acest cas: 
creanţa pentru. rest este. saii: nu privilegiată? Când vom 

vorbi despre: dreptul de privilegii asupra imobilelor, vom 

ved6 ce hotărăsce legiuitorul în privinţa acâstă. : 

100. D.. In fine, -vîndătorul are ax al patrulea drept, care 

de altmintrelea nu există numai în favorea sa, ci în favorea 

ori-cărei- persâne care 's'ar. găsi obligată printr'un contract 
sinalagmatic şi anume ca, atunci când 'nu e plătit, să c6ră 
resilierea vînqării. Aplicaţiune. pură și simplă a condițiuni 

resolutorii sub- înţel6să în contractelele sinalagmatice: 

- Ceea-ce însă este important, e că acest drept de reso- 
luţiune suferă o atingere însemnată și aci: de :sigur că vîn- 
dătorul este mai r&ii tratat de cât ori-care:altă personă care 

68155 40
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sar fi găsit. obligată printr'un . contract: sinalaomatic, căci 
se dice în alin. 5 al art.:1730: „Perderea acţiunei-de re- 
vendicare “aduce cu sine şi. perderea 'acţiunei .resoluto- 
ie, ete. et a 

„.Vrea'să. dică vîndătorul perde dreptul de a cere resi- 

lierea vînqării atunci când a perdut dreptul de revendicare. 

„Pentru ce':ac6sta? Pentru-că perderea dreptului de reven: 
dicare ar fi fără interes pentru vîndător, dacă el ar putea 
cere desființarea vîndării şi prin urmare a relua lucrul 
vîndut. .: E a ee Aaa Sa 

101. In privinţa dreptului de privilegii mai avem încă 
un text.de citat: din codul com,, art. 786 care dice: „Dispo- 
sițiunile. cod. civ. privitâre la privilegiile asupra mobilelor, 
se aplică şi în materie de faliment, cu reserva disposițiu- 
nilor speciale coprinse în acest codice şi cu modificările 
următre: ...: . Se 

„„».. 8) „Creanţa pentru preţul neplătit al maşinelor de im- 
portantă valdre, neîntrebuinţate într'o exploatare industrială, 

manufacturieră sai agricolă, este privilegiată în rangul in- 
dicat la n. 5 de sub art. 1730 ce. civ. asupra maşinelor vîn- 

dute și predate falitului în cei trei ani cari ai precedat de- 
claraţia falimentului, cu tâte că ar fi devenit imobile prin 
destinaţiune. “ - IE ia 

In cas de faliment al cumpărătorului am vădut că vîn- 
Q&torul de mărfuri este mult mai răi tratat de cât un vîn- 
dător ordinar, pentru-că, de unde în materie ordinară dreptul 
de revendicare pâte exista în favârea vînqătorului ori de 
câte ori:lucrul se află în posesiunea cumpărătorului şi nu 
ai trecut 8 dile de când s'a făcut predarea, când este vorba 
de. mărfuri, în materie comeroială, ele .nu se mai pot re- - 
vendiea din momentul ce ai intrat în. posesiunea, falitului, 
sau. dacă, aflându-se mărturile pe drum, falitul le-a vîndut 
prin cesiunea cărțuliei. de încărcare. Când este. vorba de 
mașini, privilegiul 6răși există, cu deosebire de codul civil, 
chiar în casul în care ele ait devenit imobile prin destina- 
țiune. Vrea, să dică dacă cine-va a vîndut maşini şi ali fost 
atașate la o zidire sai duse la o moşie în interesul indus- 
triei sau al agriculturei, privilegiul se menţine pe acele ma-
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şini în timp! de' trei ani cari preced 'declaraţiunei de fali- 
ment. . : a 
“Dar legea adaogă: î.en 

„Acest privilegii nu va avâ nici un efect dacă vînqă- 
torul în cele trei luni de la predarea, mașinelor în primirea, 
cumpărătorului în ţară, nu va fi tăcut să se transcrie actul 
din care resultă vîndarea și creanţa sa, în registrul de tran- 
scripţiune imobiliară a tribunalului în jurisdicţiunea căruia 
S'al aședat maşinele.* 

Privilegiul - vîndătorului există: pe mașini chiar: dacă 
ele s'ait transformat în imobile” şi 'chiar ' dacă 'aii. trecut trei 
luni, însă se perde'acest drept dacă 'nu's'a transcris actul 
de vîndare în registrul de: transeripțiune “al: tribunalului 
locului unde: s'aii asedat -maşinele, Acest: privilegii ' con- 
servat pot să'l exercit în timp de trei ani. ::: a 
-” “ Pentru ce acâstă deosebire. importantă : când este vorba, 
de mărfuri ordinare să perde 'privilegiul :mat înainte chiar 
de a fi intrat mărfurile în posesiunea - cumpărătorului falit; 
pe când dacă! e 'vorba'de mașini 'acest privilegii să ':se 
menţie în timp de trel'ani după. predare, chiar. dacă cum.- 
părătorul a cădut în faliment şi chiar dacă aceste mașini at 

„fost incorporate cu solul fie: prin : destinaţiune, fie: prin na: 
tură? Pentru-că legiuitorul” a voit în interesul industriei 'să 
garanteze pe cei ce dai aceste. mașini fâră de cari nu s'ar 
face industria. Afară de acesta, la mărfuri între fostul vîn: 

„Qător şi cumpărătorul falit pâte exista 0 înţelegere care ar 
av6 de scop'să fraudeze masa. creditorilor, sati 'se pâte în- 
tîmpla ca 'cel-ce a: vîndut mărfurile să fi fost 'plătit și acea 
plată să nu ptă resulta din registre și:cu: modul acesta să 
sustragă ceva din masa. erâditorilor, lucru'care esta interdis. 
Acâstă fraudă nu pote ave 'loo:când este vorba de' maşini, ' 
pentru-că legiuitorul cere. să se transcrie aceste. vîndări şi 
afară de acâsta mașinele se cunose și în individualitatea, 
lor, pe când marfurile ar. fi: grei să 'se 'cunâscă. - : ii 

Ori-cum ar fi, acâsta este. 'soluţiunea care se dă în fa- 
v6rea celor cari creditâză pe cel ce ar voi să :facă 'o 'între- 
prindere agricolă sai industrială și. din acest punct de: ve- 
dere vindătorul de mașini este :cu mult mal. bine; tratat, în 
materie de faliment, de cât :vîndătorul: de mărfuri ; ba încă
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acest vîndător este mai. bine tratat chiar de cât un vîndător 

ordinar, în materie civilă, pentru-că i se acordă acest drept 
în timp detrei ani, chiar când maşinele aii devenit.imobile. 

F. | ! Privilegiul Pangiului 

  

6, “Oreanţele ce are un 'hangiii în acestă calitate asupra efectelor 

văiagiorilor, câ se află în ospătăiia sa. !.. Aaaa i 

*; 102; Prin :hangii se înțelege, acela care. are la disposi- 
țiunea; publicului un.local :în care să pâtă găzdui călătorii. 

Nu.putem decă face. să intre. aci.un simplu cârciumar, sait 
unsimplu birtaș,pentru-că. legea :voesce să asigure pe han- 
gi, iar nu -pe ori-cine ar da mâncare sai: de băut. vre-unei 
pers6ne, mai cu ș6mă că creanța cârciumarului este adesea 
răi vădută ;de, legiuitor. Legea a credut că un hangiii care 

primesce; la 'dînsul: pe călători este. bine . să aibă ..un privi- 
legii pentru creanța sa. Ce garantâză acest privilegii ? ? Acest, 
privilegiii garantâză ceea-ce hangiul a dat în acâstă calitate 
călătorului :, odae, luminat, încăldit, mâncare, ete. Dacă sar 
fi întîmplat ca, acest: hangiii să fi dat. sume de bani călăto- 
rului, sat. să fi;:plătit. acest hangii alte furnituri - luate . de 

călător,. aceste ; creanţe nu. mai. sunt. privilegiate, :pentru-că 
nu. sunt lucruri pe: cari le-a: dat hangiul- în. calitatea. sa: de 
hangiii. . pi i ia, , 

“108, Ce se: salmplă. când, un: calator a: zisitat i în mai 

zanlte: xînduri un „hote!: şi: datoresce sume -de. bani din Yîn- 
durile. trecute ? ?. In privința acâsta t6tă. lumea este de acord 
să spue „că creanța: nu este privilegiată:de cât numai pentru 
ceea-ce s'a consumat în. ultima; dată, fiind-că ideea de Pprivi- 
Jegii a hangiului este fundată .pe: aceleași consideraţiunr-pe 
care. este, fundat, și” privilegiul: proprietarului pentru. chiria, 
casei, pe un: fel de gagiă ce:are hangiul pe lucrurile cală 
torului și din. momentul. in;:care, :pentru-.creanța să, hangiul 
a lăsat; să iasă. din.;hotel:: lucrurile, din . acel moment: se în- 
țelege .că; dînsul nu mai. are -:privilegiiil:: Decă, dacăa lăsat 
să, plece călătorul. eu: Jiicrurile; lui: când a visitat, pentru:prima 
Stă, hotelul;:heapăratică pentru: acâstă creanţă 'dînsul a;perdut 
Areptul de privilegiu: şi. :nu'pâte face: să renască acăst drept;
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făcându-l să existe. din .noii pe: lucrurile cari: Sar aduce, eu 

oa doua, ocasiune de călător. * 
; Dacă călătorul: plecând ar fi lăsat din efectele: Tai 3 în 

hotel, atunci creanţa 'cea veche va; fi asigurată cu privilegiul 
asupra acelor efecte rămase în hotel, însă nu și asupra, ace- 
lora'pe cari le-at aduce în: a doua, călătorie; (Paul Poni, 

„art. 2102, n. '166).-: Pa lie : 

104, Privilegiul' se.  satinăei! asupra efectelor: clătorilor, 

dice legea. Aceste. efecte dar,:pot să: fie din bani: ȘI - fără în: 

dosla ică "privilegiul există asupra lor. Prin efecte se înţelege 
tâte! lucrurile ps carele are :călătorul cu dînsul şi: jurispru- 
denţa tinde 'a face să se 'excepteze - numai hainele: indispen: 
sabile călătorului ide: a: puitea -eşi::dini casă; în colo, t6te 
cele-'alte'efecte 'sunt afectate acestui: privilegii. 

| 105. Fiind: că privilegiul este fundat pe ideia de gagiii, 

de. posesiune, şi aci “ca Şi la, privilegiul proprietarului de 
casă sai de moşie, ca şi la privilegiul! 'creditorului amane. 
tist, vom face aplieaţiunea:: 'regulei Fin Pait : “de „meubles: la pos- 

session vaut titre şi -voin: dice“ că 'privilăgiul se: 'întinds pe - 
efectele 'aduse 'de: călător, chiar dacă aceste. 'efecte: nu ar 
aparţine. 'acestui -călător, întru cât hangiul! rii ar: fi: fost -de 
rea credinţă, adică nu ar fi avut cunoscință prealabilă că în 

realitate :lucrurile 'aduse de ! „călător, nu-i,  aparțineăti (Aubry 
ei, Ran, Ş: 261, text Ş n. 28) it, i 

iii 

„gurii     
ze 7 

pe, 
i: ee fa G. „Privitegiul cheltuelilor de. transport îi) 

  

re DD | erat, pe Dei IE e. zar . 

3 Ț, “Greanţele cheltuelilor d transport şi a „eheltuelilor, aceesorii asupra 

jucrului transportat, întru cât timp acala care Va "transportat îl are în pose- 

siunea sa, şi în cele 24: ore ca vor urma: trădărel - "lucrului la destinatarul. 

săi, dacă acesta. din urmă a conservat. posesiunea “lucrului i: € 
i ri Fu Io o iii mii [a “i “e pt za ser 

i 

108. 47: scptelea 'pr ivite asigură. cheltudlile. de transport. 
Privilegiul acesta, asigură, după cum dice legea şi accesoriile 
transportului după natura; lui: transport pe apă,-cut:drumul 

de:fer,: cu::carele, ete... Cheltueli : accesorii sunt ::acelea; cari 

nu. sunt propriă-:dis de :transport, dâr-câri “în':realitate fac, 
ca!să! dicem așa;;iun:accesoriii al'acelui transport. Așa am 
putea, dice::că:-nu. este cheltu6lă proprii +dis-: de": transport,
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cheltucla de încărcare, şi. descărcare, însă. ele se. confundă 
cu cheltusla de transport. Putem considera şi cheltuelile de 
asigurare a mărfurilor..contra incendiului. sait naufragiului, 
etc., ca cheltueli accesorii celor, de transport Și prin urmare 
sunt privilegiate. ....: 

"107. Aci, ca şi la, hangiti, dacă. sunt mar multe trans- 
porturi privilegiul nu există de cât asupra ultimului -trans- 

port. Neap&rat. că 'dacă .ar fi :vorba să transport o marfă 

printr'un. contract astă-Qă, şi peste - câte-va dile transport o 

altă marfă printr un.alt contract, nici. o dificultate că în ase- 
menea, cas n'am privilegiii de cât pentru transportul cel din 

urmă ; însă chiar dacă ar fi.un singur contract, o singură 
obligaţiune. luată de către 'cel.care transportă mărfurile şi 
dînsul face acest transport în: mal .multe rînduri, fie-care 

transport nu-și are privilegiul de cât pe cantitatea .care s'a 

transportat Și : mu se pot pune la un loc tâte cheltuelile spre 
a se exercita. privilegiul. 

108. Acest privilegiu. nu. există. de cât atat cât marfa. 

„nu a fost dată în primirea, destinatarului. 
„Legea francesă se mulțumesce numai cu . atât, însă 

legea n6stră, luându-se după cea belgiană, a găsit că este 
prea grei pentru cel-ce a făcut transportul să nu. aibe pri- 

vilegiul de cât atât cât dînsul deține: marfa. Ar fi fost în 
asemenea cas privilegiul fundat întocmai ca şi pentru 'pro- 
prietar, ca şi pentru hangiu, pe ideia de detenţiune a lu- 

crului și legiuitorul rumân a admis. că pâte să existe încă 
privilegiul şi după ce marfa a, fost -descăreată și predată 
destinatarului, dar cu două condițiuni : prima, ca privilegiul 
să lie exercitat cel mal târqiă î în 24 ore de la descărcare. 
În genere. acâsta este în naţura,. lucrurilor, _cel-ce a făcut 
transportul — fie acest transport, mare sait mic — nu lasă să 
trâcă timp mult, fără să fie plătit. Şi a doua că el nu pâte 
să fie exercitat de cât dacă se găsesc încă A măriurile în mâna, 
destinatarului. i Pa 

„109. : Legea, civilă « se  mulţuzmesce - numai. să : enunţe ca 
să dicem aşa, privilegiul. Codul: com. intră. în amănunte şi 
prevede diferite disposiţiuni relative la acest privilegiu. Aci 
se:vede ce. anume creanţe sunt: asigurate cu privilegiul, 
care este diferenţa între ele și cum vin: creditorii în con=
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curență. Despre t6te acestea trateză Cap. II: "Despre creanţele 
privilegiate asupra lucrurilor încărcate (art. G33—684); Cap. III: 
Despre 'creanţele prilegiate” asupra navlului (art. 685) şi Cap. IV: 
Despre creanţele privilegiate. asupra vasului (art, 686, 687—692). 
La aceste reguli relative la dreptul maritim, adăogăm şi ar- 
ticolele relative la cărănşi (art. 193, 435 şi 437 cod. com.). 

H. Privilegiul tesaurului 

s. Creanţele resultând din abusuri şi  prevaricațiuni ale fancţiona- 

rilor publici, în exerciţiul tuncţiunei: lor, asupra cauționămîntului lor, 

precum şi asupra dobândilor, ce ar f produs acel caașionămint, 

110. Sunt funcțiuni pentru cari. se cere o cauţiune. 
Legea qice că există privilegiii asupra acestei cauțiuni. Ai 
dat cauţiune tocmai în vederea abuzului. ce ai put să faci. 
Faţă cu diferitele privilegii ale tesaurului, pe cari le-am 
vădut, acest alineat nu mai este de nici o utilitate.; . 

Ş UL 

Despre rangul privilegiilor asupra  mobilelor în 
„cas de eoncurs între ele 

Art. 1731. Cheltuelile de judecată vin înaintea tuturor creanţelor î în 

interesul cărora ai fost făcute. ” - 

Art. 1732. Oheltuelile făcute „pentru conservarea lucrului, trec înaintea 

privilegiilor anteridre. . . : . : 

Ele trec în tâte casurile, chiar înaintea privilegiilor coprinse la nu- 

merile 3, 4'şi 5 ale art. 1729, 
| Art, 17 733. Croditorul amanetar, nangiul şi cărănșul suat! preferiți 

vîndătorului unul obiect mobiliar care 16 servesce de siguranţă; 'afară de 

casul când ei, primind lucrul, 'aii sciut că preţul era încă datorit. 

- Privilegiul vîndătorului nu se exercită de cât după acel al proprie- 

tarului casel sai moșiei, afară de casul când vîndătorul, la; transportarea 

Inerurilor în locurile închiriate, a făcut cunoscut proprietarului că preţul 
îocă nu i s'a plătit. : 

Art. 1731. Sumele datorite pentru seminţe sai pentru cheltuelile re- 

coltei de' peste an:se plătese din' preţul acestei recolte; şi sumele datorite 

pentru ustensile cari servesc la .exploataţiunea moşiei din preţul acestor
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ustensile, cu preferinţă în ambe aceste ceasuri înaintea privilegiului pro- 

prietarului moşiei, 

, Art. 1733. Privilegiul choltueliio de î îngropare trece înaintea tuturor 

celor-Valte privilegii. ' 
"Art. 1736. Cele-l'alte privilegii generale sunt! priziats de către pri: 

vilegiile speciale, e : 

“La aceste articole trebue să mai i adăogăm urmatârole 
articole : 

Art. 1724. Creditoril privilegiați cari ai acelaşi rang aii de-o potrivă 

drept la plată. 

o Art 1725 al, II. Tesaurul - public nu pote obţine un privilogiă în 

contra drepturilor persânelor al tieilea dobândită înât înainte. . 

Art. 1729 al. I. Creanţele privilegiate asupra tuturor mobilelor sunt 

cels iai jos arătate, şi 'se exercită i în ordinea următâre 

i iau fecă textele codului civil relative la rangul privi- 
legilor, Sunt lucruri repetate și deci inutile. Sunt alte lu- 
cruri pâte greșite. Să vedem ce putein trage din acest com- 

plex de reguli. Principiul îl cunâscem deja din chiar defi- 

nițiunea, privilegiilor, că preferința o dă calitatea creanței ; 
principiul dar este că nu se; caută în privilegii timpul în 

care aceste privilegii ai luat nascere, așa în cât regula, prior 

tempore potior jure nu:se aplică la privilegii. Pote să fie.un 
privilegii mai noă şi cu t6te acestea să se prefere unui 
privilegii mai vechii. La acâstă regulă negreşit că există 

Gre-cari excepțiuni. . 
Art, 1724, de şi spune că creditorii privilegiați « cari at 

același rang aii deo potrivă drepturi la plată, totuși nu tre- 
bue să luăm articolul în sensul acesta, ci. că dacă s'a făcut 
de exeraplu cheltueli de trânsport, de şi marfa a pornit din 
cutare oraș şi a trecut linia ferată, cutare, saii a fost. trans- 
portată pe mare de cutare vas şi după aceea a trecut pe 
un alt vas al.unei alte companii, nu vrea să dică că prima 
companie are: preferință celei de a doua, saii' cea de-i doua 
celei! d'întâiti. Când sunt mai mulţi creditori pentru același 
privilegiu, | acești creditori vin egal. Insă nu trebue luată 
acesta absolut,. pentru-că sunt. ceasuri în cari. regula acâsta 
nu se mai pâte aplica. Așa, să luăm cheltuelile de. judecată; 
acestor 'cheltizel câte 'odată nu le mai putem “aplica regula
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că ori-ce cheltu6lă de. judecată este 'egal .preferită, pentru- 
că, dacă de exemplu .s'ait.. făcut cheltueli pentru chemarea 
în judecată a unei pers6ne şi:s'a obţinut hotărîrea contra 

acelei pers6ne, cheltuslile acestea sunt privilegiate, dar ho- 
tărîrea rămasă ; definitivă a trebuit să se execute; ei bine, 
cheltuelile de urmărire. de şi 'sunt cheltueli de judecată şi 
chiar pentru . același: obiect sunt 'preferite celor-Valte.: Tot 
asemenea să luăm cheltuelile pentru conservarea lucrului. 
A conservat cine-va 'un lucru un timp 6re-care, după aceea 

acest lucru -ă fost păstrat de un altul; cheltuelile de-conser- 

vare făcute de cel din urmă sunt preferite celui dintâi, 
pentru:-că în realitate. ca şi: la cheituelile de judecată, chel- 
tuelile din urmă aii profitat. 

Prin urmare la regula că creditorii privilegiați, cari ai 

același rang, aii de-o-potrivă plata, :se face excepțiune, care 
nasce tocmai din cuvintele „același rang“ şi deci putem 

pune principiul că în mars parte: creditorii, cară. vin în urmă 

suni preferaţi creditorilor anteriori. - î....i:: 
„Bcă ce dice şi art. 437, al. II, codul” coiiereial: 
„Dacă sunt, mai! mulți: cărăuși, cel din urmă dintre ei 

exercită drepturile celor anteriori.“ i. 

Aci legiuitorul : spune” ică:se: cedâză întru câtva: de la 
un cărăuş la altul, iar:nu că cel din'urmă. cărăuş: are: pre: 
ferinţă înaintea, celoi- Talţi. 'Regula acâsta însă, în ce privesce 
pe cărăuși, nu -e tot-da-una admisă: la :cele-l'alte. privilegii. 

Sunt casuri în cari-Gestiunea. nu-se pâte :presinta. Aşa, de 
exemplu: dacă. ar. fi :mai: mulți: locatori,.nu: pote să: fie ideie 
de concurență între'dînşii, pentru-că iafară: de dreptul de re- 
vendicare pe: care:'"] are: locatorul, din - moment ce :lucrul' a 
fost luat 'din casa primului locator: și: dus: în “casa, “celui de- 
al duoileă, acest al. duoilea locator are:-privilegii - asupra 
acestui lucru, fără .să mal fie discuţiune de privilegiul 'ce.a 
avut:până astă-di primul locator." :Asemenea, și pentru. 'ere- 
ditorii amanetari: nu pâte să 'fig-'concurenţă,:pentru-că :din 
momentul ce :cel. dintâi a perdu 'imaietul, nu mai este 
vorba de privilegiu.  ---.. it 

» 112... Acum, ce principii pietii în conflietele; dintre; privi- 
legile generale cu cele speciale? Art. 1736 spune: Cele-alte 

„privilegii generale 'sunt primate 'de către privilegiile spatiale.“



634. „0: DREPTUL. CIVIL": - 

„Prin urmare, în regula generală, privilegiile generale 

sunt. preferate -de privilegiile: speciale. PE 

:La acâstă regulă: nu avem de cât două: excepţiuni: FI 
Că  cheituelile:de judecată, de şi privilegii general, totuși 
primâză pe. t6te.. privilegiile “şi chiar pe cele speciale, 'cu 
restricțiunea pe care 'tot-d'a-una am. vădut-o. când este vorba 

de. creditori cari ai: profitat de aceste cheltueli 'de judecată, 

şi când este vorba de :privilegii cari se exercită numai pe 

lucrurile: cari ati: provocat cheltuelile de judecată (art. 1731). 

Și al doilea cheltuelile 'de îngropare cari. trec  răşă înaintea 
tutulor celor-l-alte privilegii. 

- Aşa, dar, privilegiile” speciale sunt tot- d'a-una preferite 

de privilegiile generale, afară de cheltuelile de judecată şi 

cheltueli. de îngropăciune. 

. Caea-ce. am dis până aci, arată cât de inntil este al. 3 
ae Sub art.. 1733. , 

113. Să: ne ocupăm de privilegiile speciala. Am determi: 
nat rangul privilegiilor generale şi principiile în cas de con- 
flict între privilegiile generale cu cele speciale ; să - vedem 
acum. ce decidem. când ar. fi conflict între privilegiile spe- | 

ciale, art. 1730 nu mai repeti ceea-ce dice art. 1729 că se 
va urma rîndul  enumeraţiunei? Mai întâi punem acest 
principii: că. în. ce. privesce. privilegiile fundate pe ideia de 
un. fel de. posesiune ce ar face ca creditorul să aibă lucrul 
în. detenţiunea; sa, aplicăm 'rezula generală a posesiunei lu: 
cerurilor: mobili. Deci. dar, când e vorba de proprietar, de 

creditorul amanetist,. de hangiul cel care a făcut transportul 
ete., nu. ne uităm la alt-ceva de cât cine este acela,. care ţine 

lucrul şi întru cât acesta.este de bună credință, adică întru 
cât n'a cunoscut că. există şi un alt privilegii, întru atâtelva 

fi. preferit . celor-l-lalţi. Dacă a fost un: lucru -dat în amanet 
Și dacă acest lucru a fost:dus într'o casă, proprietarul casei 
pentru. privilegiul săi este. preferit ' creditorului amanetist; 
Dacă se datoresce încă .prețul unui lueru mobil şi dacă lu: 
crul acesta a fost într'o casă, sait a fost amanetat, dacă pro- 
prietarul sati creditorul amanetist nu aveai: cunoscință că 
preţul este încă. datorit, vingătorul este primat de cel care 
deţine lucrul. ; 

1114. Aci este locul să! spunem că, comentatori nu pun
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ceştiunea, -telei - credințe a proprietarului: așa cum vrea s'0 
pună art. 1733, că numai atunci. s'ar considera proprietarul 

de rea eredinţă,.: adică. numai atunci. s'ar. considera că cu- 

noscea, că: preţul . lucrului : vîndut, este încă datorit, când i 
Sar fi notificat că . preţul. este ;. datorit.. Râoa. credinţă pâte 
resulta din ori-ce împrejurare (Laurent, SIS, n. 529)... 

115. Art. 678: cod. comercial: vorbind de: privilegiul în 
dreptul maritim, dica: „Privilegiile stabilite prin acest titlu - 
trec înâintea orl-cărul alt. privilegiii general sait special a asu- 

pra mobilelor, stabilit-prin codicele. civil. % Ta 

„Daca nu ar fi fost acest articol, cheltuelilori de trans- 

port pe mare ar fi trebuit să le aplicăm regula pe care am 
aplicat-o şi: proprietarul casei şi - amanetistului,. dar ! legea 

comercială tae cu totul ori-ce controversă şi spune că chel- 

tuelile . pentru - transport şi tote. creanţele privilegiate ;enu- 
merate sunt. preferite ori-cărui alţ;: privilegii, fe general, fie 
special, stabilite. în codul. civil.. 

116. La regula că atunci.: când e: vorba de, privilegiul 
amanetistului -și: celor-l-alți se preferă acel, care ţine. lucrul, 
avem 0 excepţiune. Cheltuelile .pentru sămînță sai cultura 
pămîntului. şi: preţul pentru maşinele.- agricole încă datorit, 

sunt preferate proprietarului chiar. dacă . proprietarul. este 
de bună credinţă. De dou ori legea repetă. acest lucru. și 
la n: 3 de sub art. 17830.şi în art..:1734., Acesta.:este în. in- 
teresul agriculturei şi bazat pe. ideia care. am;spus-o' de la 
început, ca acel care a dat sămînţa, acel care a făcut, secera, 
ete., a făcut :în realitate şi. serviciul proprietarului... 
| 117. La: acâsta :alăturăm ..legea 'din 16 lunie. 1881 pen- 
tru casele. de .credit agricol, care la.art. .21: dice: '„Creanţele 

caselor de credit agricol vor. fi. privilegiate asupra averii 

mobile enumerate la art. 28... .. si. 

„Ele vor veni îndată după. cheltuelile ds judecată, chel. 
tuelile de îngropare a debitorului Și cheltuelile de conser- 
“vare a lucrului.“ ... 

. Vrea să dică creditul. agricol; care împrumută cu ama- 

net Și: care nu;e ţinut să ia „lucrul în posesiunea. sa, ci] 
lasă în: posesiunea, debitorului, este preferat chiar proprieta- 

rului. Ai fost discuţiuni fârte multe în privința ac6sta în 
Camere, mulți. sait ridicat și ati: dis că proprietarul :suferă,
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însă s'a reușit. a se pune. „acest articol toomal! în interesul 

stabilităţer creditului agricol. îi. . i: i 
118. Sunt: privilejzir: cari se: preferă aceluiă, cu ideia de 

amanet; :aşa,.. dacă luăm privilegiul 'pentru conservarea -lu- 
crului,: el: este preferat: celor:l-alte:anteridre. Să-presupunem 
că există: un: creditor. amanetist: sai: un::proprietar, cari-aă 
privilegii: asupra 'lucrului! dat în amanet; oră. adus în casă 
sau pe moșie:şi să: presupunem. că :s'aii: făcut și Ore-cari 
cheltueli :. pentru - conservarea: lucrului, după ce acel Tueru 
a fost dat în amanet:: sati “adus în::casă;; în asemenea căs, 

privilegiul: pentru: conservarea lucrului primeză pe cel ba- 
zat pe ideia; de amanet.: ai : 

11119..: Aceeaşi soluţiuna trebue s'o dăm în cânfliotul'« ce 
ari ri exista “între . privilegiul pentru conservarea lucrului” şi 
privilegiul. vîndătorului, sait cheltuelile de conservare' ce ati 

fost făcute tăainte. de vîndarea acrului şi atunci proprieta“ 

dator: să :.plătescă cheltudlile de. "conservare ; „deci, dacă 
vinde; luctul,'nu pâte să cără'ca privilegiul lui să: vie înaintea 
privilegiului” pentru conservarea lucrului, de:6re-ce elî însuși 
e-dator să: plătâscă :aceste cheltueli ;- sai” privilegiul pentru 
consârvare' vine: după ce s'a făcut vîndarea Și. atuncă Erăși 
cheltuelile: de: conservare. se prim6ză preţului. lucrului vîn: 
dut, pentru-că-în /reâlitate aceste -cheltueli: ati: folosit - însuși 
vîndătorului ; +: dacă 'ele nu: ar fi fost făcute; pâte..că: lucrul 
vîndut ar fi perit și perind lucrul, ar-fi. perit: Și privilegiul. 

190..:Să :luăm :acum: privilegiul proprietarului, să 7l-pu- 

nem faţă cu:tâte':cele-l-alte privilegii și să vedam -G6 are să 
se.. 'întâraple.: Mai întâi. privilegiul : proprietarului faţă 'cu 
Gheltuelile:-de judecată: Din:: două:rună ori--cheltuelile au 
profitat şi proprietarului și atunci . aceste eheltueli suntpre- 
ferate,. ori: nu. ai: profitat. şi: “atunci “Proprietârul + are „pre- 

* 
ferinţă: + azi o) i, Topa ri oa pe li 

Să luăra apoi cheltuelile de îngropăciuner” Azi legsă 
spune 'că'cheltuelile'de îngropăciună: primâză :pe't6te cele- 
Talte,'- decti întrun :coiiflict între: privilâgiul: proprietarului 
Şi: cel'ăl: cheltuelilor: de: îngropăciune, acesta” din: turmă, va 
fi i preterat.: : DD Dr era ri 

“De :aci'în:: eolo, pentru: privilegiul: proprietarului: faţă
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cu. cheltuelile bâlei de pe'-urmă, cu salariile: servitorilor, 
cufurniturile pentru. subsistența debitorului și a familiei 
lui, fiind-că .avem. . regula, generală: că . privilegiile speciale 

primâză pe: cele generale, vom. decide. că privilegiul pro 
prietarului se preferă tutulor, acestor privilegii. . i: 

Să punem acum. „ privilegiul proprietarului: în față cu 
privilegiile speciale... e iai 

În ceea.-ce privesee privilegiul proprietarului faţă, cu: 
creditorul amanetist vom .căuta să vedem cine are. posesiu- 

nea lucrului... Dacă proprietarul. are .detențiunea lucrului, 

prin aflarea lui în casă privelegiul amanetistului. este lăsat, 
la o parte; dacă .acest: amanetist are detenţiune, el:e pre; 
ferat, -bine-înţeles cu reserva. dreptului de revendicare .ce. 

are proprietarul pentru: lucrurile: ce ar fi fost scâse' din 
casa sa ori din :moşie, revendicare ce o pâte exercita pen-: 
tru lucrurile din casă în 15 dile, iar pentru cele: din moşie, 

în 40 dile  . aa ia a “ 

- Privilegiul proprietarului . faţa. cu. cheltuelile: de. con: 

servare. Pentru acâsta nici o. dificultate. Sai :cheltuelile;de 

conservare sunt făcute în urmă, după ce; lucrurile : ai -fost. 

duse în casa proprietarului, .şi atunci aceste :cheltueli: sunt: 
preferate ; sai cheltuelile de conservare aii fost făcute :îna-: 

inte şi atunci: -avem să distingem .. dacă proprietarul: a 0u- 

noscut că ati fost făcute aceste. cheltueli şi sunt încă dato-: 
rite, în care cas se preferă. 6răși; cheltuelile 'de.conservare;: 
saii nu .a avut cunoscinți ș şi se Preleră privilegiul proprie- 

tarului, aa | 
* Privilegiul proprietarului. fata de. privilegiul. vândăto- 

rulat. „Același . lucru. ca :mai sus,; adică: dacă lucrul a fost: 
dus în casa, proprietarului, se preferă proprietarul, întru cât 

în momentul când se aduse, lucrul, proprietarul:are cunos- 
cință că . preţul nu este :datorat; şi, am. spus că acâstă cu-. 
noscință pâte.să resulte nu-numai ;din aceea că 'vîndătorul: 
să notifice proprietarului: existenţa. iprivilegiulul "ci pote să. 
resulte. din ori-ce alte împrejurări... perii ci ai 

«In fine, privilegiul. proprietarului ;:cu.;:acela, al: 'han=: 
sili. Aceași ideie ca la amanetist, se preferă acel. care are; 
detenţiunea lucrului. 

Privilegiul proprietarului față cu cheltuelile de trans-



638: „DREPTUL CIVIL îi." . 

port. Este: evident că dacă lucrul'a fost scos din mâna pro- 
prietarului Şi transportat, cheltuelile de: transport se pre: 
feră ;: dar. ” 6răși dacă sai transportat mărturile şi nu s'ait 
revendicat: în 24 ore, după ce s'aii dat în stăpânirea desti- 
natarului, atunci proprietarul va fi preferat. . ' 

: 191: Să 'luăm al'doilea privilegii. Sumele datorite pen- 
tru seminţe sait „Pentru „cheltuela recoltei, sunt” proferite 
proprietarului. : mi 

*. Dacă: aceste; luoriari, proăuetelo. sati maşinele; aii; tre-: 

buit să fie:conservate, atunci cheltuelile de conservare se 

preferă acestora, pentru: că în interesul lor s'aii făcut. Dacă 
aceste seminţe sait: mașini : s'a dat în amanet, - atunci 'apli- 
căm priacipiul. En fait de meubles, etc. şi 'se preferă amane- 

tistul' când el'a fost de bună credință, sai 'ereditorul 'pen- 

tru seminţe: ori mașini când amanetistul a avut cunoscință 
că .se 'datoresce preţul. Cât .pentru hangii, nici pote fi ideie 
că maşinele sai productele sunt lucruri ale călătorului. In 
fine, dacă 'ăceste lucruri s'aii transportat, este evident că 
privilegiul celui care a transportat se referă celui. care a 
dat s&mînţă sati  maşinele. In privința creanţei: de amanet, 
punem aceleași idei: pe cară le-am „Vedut mal sus faţă de 
proprietar. 

122.:In privinţa cheltuelilori făcute pentru conservare, 
am. arătat deja acest privilegii în: conflict cu cel de mai sus 
și am spus că în. tot-d'a-una vor fi preferate. 

* Aceste :cheltueli de conservare nu pot să fie în con- 
Îliet cu hangiul, căci hangiul va fi preferat tot-d'a-una. 

Erăşi: cheltuelile de transport se preferă cheltuelilor 
de conservare, pentru că cele de transport vin tot-d'a-una 
înaintea  celor-lalte. iai Dai | 

"123. In privinţa prețului datorit, -am văqut ce 'se întîm- 
plă față de proprietar, amanetist, hangii, etc.; că aplicăm re- 
gula Ta fait de meubles ;. iar faţă cu cheltuelile de conservare, 
se preferă tot-a'a-una acestea din-urmă.. ăi 

124. In privinţa transportului 6răşi ideia de : posesiune 
și aplicăm; principiile generale pe cari i6- -am Văgut de bună 
sail de rea credinţă. mi
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SECȚIUNEA MI: 

Despre privilegir” asupra imobilelor. 

195. Aceste privilegii - sunt ma importante din” două 

puncte de vedere. Mai întâiti oreanţele sunt mult mai însem- 
nate şi al doilea că, dacă pentru mobile avem principiul 
deja pus în legislaţiunea' veche franessă, les. meubles ont pas 
suite par h ypothâgue, cel ce are “privilegiul” asupra mobilelor 

riscă tot-d'a-una să pârdă acest ' privilegii, când” debitorul 

perde posesiunea -mobilelor; în privilegiul asupra imobile- 

lor avem un adevărat; drept real în acest, înțeles că cel ce 
are privilegiul ŞI exercită, dreptul. său “faţă cu orl- ce per- 
sonă Sar, „găsi că ţine âcest imobil. De acea să și se explică 
pentru ce legiuitorul consacră două; secţiuni acestor privi- 
legii: Secţiunea III cu art. 1737, unde se arată cari sunt pri- 
vilegiile asupra imobilelor și Secţiunea IV, în care se arată 
ce trebue să facă creditorul pentru ca să ȘI potă conserva 

privilegiul săi faţă cu alte persne. | 
O alta observaţiune este” că afară, de cheltuelile ae ju- 

decată, când ele au fost provocate de Gre-cari imobile, pri- 

vilegiile- asupra imobilelor nu sunt nică odată generale ș şi nu 
avem de. cât privilegii speciale asupra imobilelor.. | 

Ari. 1737. Creditorit A privilegiat asupra imobilelor sunt: 

t a 

196. Modul cum începe în  reăaciunea 5 sa art. 1787, diferă 
în privinţa privilegiilor pe imobile de ceea-ce am vădut înart. 
1729 şi 1736 pentru privilegiile asupra mobilelor. Art. 1737 
spune: „Creditorii privilegiați sunt“, pe când art 1729 și 

1730spunea: „Creanţele privilegiate asupratuturor mobilelor“, 

sai „Creanţele privilegiate asupra '6re-căror mobile“. De unde 
resultă că în privinţa privilegiilor asupra imobilelor. se are 

în consideraţie mai mult creditorul de cât însăși creanța, pe 
cânâ în privilegiile asupra mobilelor se are în. vedere mal 
mult creanța. E 

127. O altă observaţiune. Redactorul r rumân în n materie 
de privilegii şi ipoteci a avut înaintea sa nu numai textul 
codului Napoleon, “dar şi textul 'legei belgiane de la 1881, 

însă nu a voit. să împrumute cu totul legea belgiană şi să
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se despartă de legea francesă, şi în. unele articole preferă 

codul Napoleon, așa art. 1737, este întocmai art. 2103, O. 
Napoleon, lăsând la o: parte art. 27 din legea belgiană. 

Insistăm „așupra acestei observațiuni, pentru că cu apli- 

carea regulelor asupra acestor privilegii comentatorii codu- 

lui Napoleon și jurisprudenţa francesă ai găsit dificultăți 
Și « se presintă o mulțime de controverse. 

Mare parte din aceste controverse legea belgiană le- ă 
resolvat într'un sens saii altul Şi întrebarea este atunci dacă 
redactorul rumân, cars a avut legea, belgiană înaintea, sa, 
intenţionat n'a. voit să reproducă disposiţiunile acelea prin 
cari conţroversele, cele” mai însemnate ce se. ridicati cu apli- 
carea legei francese, eraii resolvate ? Cu alte: cuvinte, dacă 
nu trebue să eonchidem că în aceste cestiuni controversate. 

trebue să dam soluțiuni tot-d' a-una, contrarii soluțiunilor pe 
cari le: -a dat legea belgiană ? ” 

Ei Vom vedea î în diferite cestiuni dacă putem dice lucrul 
acesta sati dacă; nu este mai just să 'spunem 'că redactorul 
codului“ rumân merge cât-va, cu articolele după legea, bel- 
giană şi de odată i se urăsce, ca să dicem așa, Cu legea bel- 

giană și revine la codul „Napoleon,- fară să 'conchidem că 
prin 'acâsta el voesce să, dea o soluțiune contrarie disposi- 
țiunilor din legea belgiană. Dacă în realitâte ar fi voit să 
resolve acestă controversă în sensul conţrariii disposiţiuni- 
lor din legea belgiană nu le lăsa încureate, ca în codul Na- 
poleon, ci le resolva.. Ori-cum ar fi, acest sistem de a îm- 

prumuta când dintr'un text: când! din” altul: presintă cele mar 
mari inconvehiente. aaa Sai ia E 

  

petitia pi 
iți e a A. Privilegiul vingătorului 

EA Vinăătorul pe imobilul vaâut, pentru, plata preţului ș. dacă. sai 
făcut mai multe vîndări succesive, pentru care a rămas datorit prețul în 
total sau în 'parte; întâiul! vîndător s6 preferesce “celut de-al! "doilea, cel 
de- al doilea celui de-al treilea şi aşa mai Înainte. ie 

DE ii gi ta . o AI 5 . La 

198; Ge dintâite privileizit pe care : + arată. dit 1787, 
esta: privilegiul. 'vîndătorului pentru preţul imobilului vîndut: 
Deci dar, vîngătorul, în: tocmai cum.:are: privilegiul 'și asu-
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pra unui mobil vîndut, tot aşa are privilegiul şi asupra imo- 
bilului vîndut. Ori-ce vîndare ar fi, fie constatată prin act 
autentic, fie sub. semnătură privată, fie de bună vos, fie si- 

lită, fie cu condiţiune, fie cu termen, în fine ori-ce fel de 
vîndare de ori-ce natură şi. sub ori-ce modalitate este asi- 
curată cu acest privilegiii. 

129. Ca şi la privilegiul vîndătorului unui mobil se 

pune întrebarea dacă schimbistul .are privilegii. Scim că 

schimbul se deosibesce de vîndare prin acea că unde într'o 
: vîndare, de o parte, se cere un preţ, la schimb din ambele 
părți există obligaţiunea de a da un lucru. Mai scim că în 
principii regulele determinate în. contractul de vîndare se 
aplică şi la schimb, bine-înțeles. până acolo până unde na- 

tura schimbului pote suferi ca să.i se aplice o regulă de la 
vîndare.. Se pune de unii întrebarea dacă întrun. schimb 

partea care a executat obligaţiunea, față cu partea, ce nu 'și 
execută obligaţiunea, ar putea să exercite vre-un privilegii ? 
Natura schimbului face că nu pote să existe un asemenea 
privilegii, pentru-că ce creanță are o parte? Sau că se de- 
termină de la început lucrul ce se schimbă şi proprietatea 

a fost transmisă şi schimbul are dreptul de revendicare, 
sati nu s'a transmis proprietatea și atunci dacă se cere exe- 
cutarea contractului, ne fiind o sumă de bani de primit, nu 
pâte fi vorba de privilegiii. 

Controversa însă se presintă pentru . casul - când. un 
schimb a avut loc însoţit de cea ce se numesce sultă, adică 
unde unul din obiectele schimbate fiind: de o valre mai 

mică, cel ce dă acest obiect se obligă în același timp să dea 

și o sumă de bani? Acâstă sultă este asigurată cu un pri- 
vilegiii ? Asupra acestei cestiuni. legea belgiană, după ce 

spune la n. 1, că „sunt creditori privilegiați, vîndătorul asu- 

pra imobilului vîndut, pentru plata preţului“, apoi la n. 2 

adaogă: „copermutatul asupra imobilului schimbat, pentru 

plata. sultei, şi pentru suma fixată care sar determina prin 
acţiunea de daune-interese în cas de evicțiune.“ 

Vrea să dică legea belgiană spune curat că în cas de 
schimb, când e vorba de .sultă, acel care are să primâscă 

sulta, are privilegii pe lucrul dat de el. Același privilegii 
reciproc între părți, dacă una din ele se vede evinsă de 

68155 . ui
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lucrul pe care l:a primit, pentru daunele interese provenite 

din acâslă evicțiune. Redactorul rumân nu reproduce acâstă 
disposiţiune și ne lasă 6răși sub. controversă care se ridică 
în acest punct în legea francesă. Sunt autori — cum este 
Colmet de Santerre (IX, n. 51 bis V) — care nu acordă acest 
privilegiii. Se pune udesea ca argument considerarea gene- 
rală că privilegiile sunt de o strictă interpretare și că ar- 

gumentele prin analogie, nu sunt permise. Deci, legea vor- 
bind numai de vîndare, n'a înţeles prin acâsta să dea pri- 

vilegiu şi pentru schimb. Acâsiă opiniune este mai puțin 

răspândită de cât opiniunea, contrarie care, în cât privesce 

“sulta, se asimilâză cel-ce a făcut schimbul cu un adevărat 

vînqâtor (Paul Pont, art. 2103, n. 187.— Aubry et Rau, $ 
263 text şi n. 12—15). — Nu putem, cum am observat de la 

început, argumenta din acea că redactorul rumân nu a re- 

produs soluţiunea legei belgiene. Ar fi a-i falşifica intenţiu- 
nea, dacă am decide că el refuză privilegiul. Cât pentru 

despăgubirea datorită prin evicţiune, nu credem că putem 
admite soluţiunea legii Belgiei. Nici unul din comentătorii 
francesi nu aă propus-o. 

130. O altă controversă. Se presupune că s'a facut i un 
dar cu sarcini. Intrebarea, este dacă pentru executarea aces- 

tor. sarcini, când ele ar cousta în sume de bani, donatorul 
are privilegiu asupra imobilului dăruit? Și aci legea bel- 

giană n. 3 dice: „Donatorul asupra imobilului dăruit pentru 
sarcinele pecuniare şi alte prestaţiuni lichide, impuse dona- 

tarului.“ Redactorul rumân nu vrea să reproducă legea bel- 
giană; deci lasă din noii deschisă controversa. Aceleaşi ar- 
gumente se dă aci ca și la schimb. Unii vin și die: privi- 
legiile sunt de o interpretare strictă, legea vorbesce de 
vîndare, nu de dar, deci nu avem privilegii. (Aubry et Rau, 
$ 216). Un alt sistem argumenteză prin & fortiori, că vîndarea 
cate un coniract oneros și aci este un contract gratuit și ar 
fi mult, mai grav dacă nu Sar permite Gonatarului să-și 
exercite privilegiul pentru neexecutarea de sarcini, cu atât 
“mai mult cu cât neexecutarea 'de sarcini pâte să atragă după 
sine desființarea donaţiunei. (Colmet de Santerre, n. 5i bis 
VI. — Paul Pont, art. 9103 n. 188). 

Să nu uităm că redactorul nostru asimilâză pe un do-
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nator cu sarcini unei pers6ne care a încheiat un. contract 
oneros, făcându-l r&spundător pentru evicţiune, şi deci ar fi 
cu atât mai nedrept pentru acest donator ca să nu i se 
acorde cel puţin pentru siguranța sarcinelor ce a , pus, un 
privilegiu. 

131. Toţi autorii — si asupra acestui punct: mai că nu_ 
există . controversă — sunt de acord să. spună că dacă se 
presupune o -vîindare cu un pact de răscumpărare. și dacă 
vîndătorul voesce să- Și exercite pactul sti şi anunţă că 
vrea să-l exercite, însă mal are să plătâscă o sumă de bani 
cumpărătorului, cumps&rătorul nu pâte să aibă pentru acâstă . 
sumă un privilegii asupra lucrului pe. care trebue să-l dea 
înapoi, pentru-că aci nu avem o vîndare, ci o resoluţiune a 
vîndarii. Nu trebue uitat însă că cumpărătorul î în ori-ce cas 
are dreptul de retenţiune, adică are dreptul să refuze de a 

“da lucrul înapoi proprietarului vîndător, - până ce nu va fi 
plătit de ceea-ce are a primi. | 

132. Ca, să existe privilegiii se cere neapărat, ca în con- 
tractul de vîndare să se arate că se datoresce încă prețul, 
pentru-că dacă se dice, cum se întîmplă adese-ori, de se 
spune în contractele de vîndare, că preţul“ este primit, pri- 
vilegiul nu mai pâte exista, chiar dacă s'ar dovedi. în fapt 
că prețul nu a fost plătit. Acâsta pentru-că aci fiind un 
drept oposabil terțelor persâne, aceste persâne pot dice că 
nu există privilegii, de 6re-ce părţile singure spun în con- 
tractul de vîndare că preţul este plătit. — Privilegiul dar, 
nu va exista de cât numai dacă se spune că prețul este da- 
torit în total sait în parte; în acest din urmă cas, privilegiul 
nu p6te exista de cât numai pentru acâstă parte. 

În practică se întîmplă rar ca să se dică că prețul s'a 
primit, când acâstă primire nu are loc; însă de: multe oră 
vîndătorul primesce, drept preţ, efecte, cambil iscălite de 
cumpărător, ac6sta pentru ca, vîndătorul, g girând aceste efecte 

„Să p6tă găsi mai lesne bani de cît ar putea, s'o facă prin o 
cesiune de creanță sai vre-o amanetare. 'Trebue observat; 
dacă în „contractul de vîndare se dice că prețul s'a. plătit, 
nu mai pâte vîndătorul. să aibe privilegii, iar dacă S'a dis 
că prețul s'a .primit în efectele cutare, jurisprudenţa, admite 
că, de şi se dice că preţul s'a. primit, însă pentru-că se vede
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din chiar act că preţul în realitate nu s'a primit, ci S'ail 

dat numai. nisce efecte iscălite de cumpărător, privilegiul 

există. Chiar dacă, fiind date efecte pe un termen de 

exemplu de 5—6 luni şi în urmă aceste efecte ne fiind plă- 
tite la termen, cumpărătorul le-a schimbat cu altele, juris- 

prudența francesă decide că încă există privilegiul vîndăto- 
rului. Nu se p6te considera schimbarea unui efect cu altul 

ca o -novațiune, pentru-că nu se arată intenţiunea, părţilor 

că, creanța, să fie novată. Deci dar, privilegiul există, fie că 
se spune în act că preţul se datoresce, fie că se spune că 

s'a plătit prin efectele arătate, cari în urmă ne fiind platite, 
“Sai putut, schimba, cu altele. 

183. Se pote întîmpla ca vîndătorul să prevadă ca plata, 
prețului să se facă altei persâne. Aşa, eii datorese o sumă 
de bani lui Primus, vînd imobilul mei și spun că preţul 
ce încă; se datoresce, cumpărătorul să-l plătescă creditorului. 
meii. In acest cas, de şi legea spune că creditorul privile- 
giat este vîndătorul, acel cărui a fost stipulat ca preţul să 
fie platit are privilegii ca însuși vîndătorul. 

134. In privința dobândiior, când s'a prev&dut ca prețul 
să fie cu dobândi, trimitem la inscripțiunea privilegiilor şi 

ipotecilor, unde vom vedea că o inscripțiune asigură cere- 
anţei interesele pe 3 ani şi deci privilegiul vîndătorului asi- 
gură nu numai prețul, dar şi dobândile acestui preţ pe ter- 

men de 3 ani. 
135. Asigură privilegiul, pe lângă preţ şi alte creanţe 

„ce ar avea, vîndătorul de la cumpărător resultând din vîn- 

dare? Aşa, scim că cheltuelile vindării privesc pe cumpă- 

rător: plată de. timbre, de taxe, ete.; presupunând că în 
contractul de vîndare se dice că vîndătorul a înaintat aceste 
cheltueli şi că cumpărătorul se obligă a le plăti, plata acestor 
cheltueli este ca asigurată. cu privilegii. Autorii francesi 
sunt unanimi să qică că vîndă&torul are privilegiii şi pentru 
aceste cheltueli. Nu este de cât Laurent SXĂ, n.11 şi 12). 
care face un desacord în privinţa, acesia, și se ţine striot; de 
termenii - legei, că vîndătorul are privilegii pe imobilul 
vîndut, pentru plata preţului. Aci nu este o plată de preţ 
— dice I.aurent —, ci este o înaintare de o sumă de bani 
ce a făcut vindătorul pentru cumpărător şi de şi acâstă
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înaintare s'a făcut cu ocasiunea, contractului de vîndare, însă 
vîndătorul nu are privilegii pentru aceste sume. Acest ar- 
gument nu este seducător. Când s'a prevădut: că cumpără- 
torul are să plătâscă vîndătorului spesele în cestiune, în 
realitate -s'a fixat un preţ mărit: ou aceste taxe. 

Ori-cum ar fi, dacă vîndătorul ar avea să câră şi alte 
daune-interese de cât preţul, aceste daune-interese nu sunt 
asigurate cu privilegiu. Grei este de găsit asemenea daune- - 
interese, de 6re-ce prețul fiind în bani, daunele-interese nu 
consistă de cât în dobândile acestui preţ; dar dacă ar fi o 
altă împrejurare de unde ar resulta daunele interese, atunci 
vindătorul — die autorii unanim — nu mai are - privilegiul 
pentru aceste daune, fiind-că legea n'a voit Săi asigure cu 
privilegiul de cât preţul. 

136. Legea dice că dacă sunt 1 mai mulţi vîndători con- 
secutivi și dacă diferiți vîndători aă avut a primi preţul fie 
în total fie în parte, se preferă tot-d'a-una vîndătorul cel 
dintâii vînqătorului din urmă. Negreşit că lucrul. acesta 
trebue complectat cu ceea-ce vom vedea în. secțiunea ur- 
mătore despre conservarea privilegiilor unde vom vedea 
că în unele ceasuri vîndătorul ce! d'întâiii este amenințat 
să-și pârdă privilegiul faţă cu.cel din urmă. i 

"137. Privilegiul se întinde;pe imobilul vîndut. Aci în 
practică se ridică o cestiune aprâpe analogă, în sens însă 
cu totul contrarii de ceea-ce am. vădut pentru privilegiile 
asupra mobilelor, când aceste mobile 'şi perd caracterul lor 
de lucruri mobile. 

Ce se întîmplă când vîndendu-se de exemplu un loc 
viran, pe acest loc s'ai făcut clădiri ? Saii când s'a vîndut 
o casă care s'a dărîmat și în locul ei s'a construit o alta 
din noii? Cestiunea este de a se seci dacă privilegiul se în- 
tinde atunci pe nouile construcțiuni ? In privință acâsta vom 
vedea la ipoteci un articol în care se spune că ipotecile se 
întind şi asupra accesoriilor imobilului, precum : construc- 
țiuni şi altele ; deci dar privilegiul. vîndătorului se va exer- 
cita pe imobil ŞI chiar pe construeţiunile făcute din noii. Insă 
vom vedea, când vom vorbi despre privilegiul arehitecţilor, 
că acest privilepiti al vîndătorului: pote să se găsescă în 
conflict cu privilegiul antreprenorului sai lucrătorilor cari
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ai tacut "construeţiunile, în cât privesce val6rea * mai mult 

ce a căpătat imobilul prin aceste construețiuni. Architectul 

va fi preferat vîndătorului care în realitate a adus o val6re 

mai mare imobilului. 

138. Unde devine însă : chestiunea maj. delicată este 

dacă privilegiul se întinde pe Gre-cari lucruri mobile deve- 

nite imobile, fiind afectate la imobilul vîndut? Laurent în 

privinţa ac6sta, nu ezită să admită privilegii (|. cit., n. 17.— 

Martou, II, n. 558). Nu scim dacă. întrun mod absolut ar 

trebui. să dăm acâstă soluțiune. Am vădut, când a fost 

vorba de privilegiile mobilelor, că creditorii cu privilegii 

asupra imobilelor, perâ 'acest privilegii - când mobilul s'a 

transformat în imobil; că ar fi dificil să dicem de exemplu 
că un vîndător nu ar conserva privilegiul pe vitele vîndute 

sai pe alte lucruri introduse pe moșie, chiar când aceste 

lucruri ar deveni imobile prin destinațiune. Dacă dar cre- 
ditorul' privilegiat pe mobile conservă privilegiul pe aceste 
mobile, în unele casuri, evident ar trebui să dicem că .şi 
privilegiile asupra imobilelor nu se pot exercita, în unele 

casuri pe lucrurile mobile cari nu sunt imobilă prin natura 

lor, ci: numai imobile prin destinaţiune. Credem că putem 

urma pe Romani și dice: că creditorul cu privilegii pe mo- 

bile: păstreză 'acest privilegii şi prin urmare creditorul cu 

privilegii pe imobile nu capătă privilegii pe: mobilele afec- 

tate imobilului, pe cât timp aceste mobile nu se încorporâză 

cu. imobilul.până a-şi perde, ca să qicem -ast-iel, fiinţa lor. 

-B. Privilegiul coimpărţitorului 

3. Coeredii asupra imobilelor 'succesiuner pentru garanţia: împărțelei 

făcute între el şi-a sumelor cii cari a rămas dator unul către altul. 

139. Trebue de la început si generalizăm acâstă dis- 
posiţiune și să spunem. că privilegiul există în fav6rea 'co- 
împărțitorilor. Privilegiul care se spune aci că există în fav6- 
rea coeredilor, există şi în fav6rea altor pers6ne, cari s'a 
găsit într'o stare .de indivisiune Şi ail făcut între ele împăr- 
țirea, fie: împărţirea -unei moştenită, fie. împărţirea ori-cărei



DESPRE - PRIVILEGII ŞI IPOTECI 647 

alte averi, cum ar fi de exemplu. împărţirea, averei unei 
„societăți. | , | 

„„Nu interesâză în ce mod s'a făcut împărțirea. Fie că 
este împărţire de bună-voe, fie că este în: justiţie, fie în 
natură, fie cu licitaţie, fie chiar când nu ar fi proprii (is o 
împărțire, în acest sens că există un -act care ar face să 
înceteze indivisiunea, fără ca, acest act să fie o împărţire, 
de exemplu, se: vînd tâte loturile de către diferiții moșteni- 
tori unuia dintr'înșii: ori-eare ar fi în fine faptul sau eve- 
nimentul din momentul în care acest fapt a făcut să înce- 
teze starea de indivisiune, există un privilegii în favârea 
celor cari s'ai găsit în indivisiune. 

140. Ce asigură acest privilegiu? Legea, spune că pri- 
vilegiul acesta, asigură mai întâiu plata sultei. Dacă împăr- 
ţirea se face în natură, pentru-că adese-ori lotul “unuia din 
coîmpărţitori este ast-fel format în cât i se 'dă în natură 
„mai mult de cât partea cei se cuvine, de Gre-ce nu se pâte 
împărți imobilul cu fie-care să aibă parte egală. Cel ce pri- 
mesce mai mult datoresce o sultă. Deci dar înainte de tâte 
privilegiul asigură acâstă sultă. | 

„Privilegiul garantâză ori-ce creanță resultă din îm- 
părțire.“ Scim că fie-care coîmpărțitor garantâză celui-lalt, 
cu care a fost în indivisiune, proprietatea lotului ce i-a că- 
dut în partea sa. Deci, dacă ar veni vre-o evicţiune în care 
să se revendice vre-o parte sati întreg imobilul cădut unuia 
din coîmpărţitori, acesta are acţiune în garanţie contra 
celor-Valţi pentru ca să fie despăgubit de acestă evicțiune 
și privilegiul asigură și acâstă garanție de evicţiune. Dacă 
este vorba, de o împărţire făcută prin licitaţiune, negreşit 
privilegiul asigură, prețul acestei licitaţiuni. Acum, din două 
una: saii imobilul se adjudecă în favârea unei terţe persâne 
care nu era coîmpărțitor şi atuner coîmpărţitorii, fosti pro- 
prietari, pentru siguranța preţului aii privilegiul vîndăto- 
rului; sati imobilul se adjudecă în favârea vre-unuia: din 
acești coîmpărțitori și acest coîmpărțitor, pe lângă partea 
sa ce ara să primâscă din moştenire ar mai avea să plătâscă 
și o sumă de bani şi atunci privilegiul copărtașului garan: 
teză, față de cer.lalţi, acâstă sumă de bani.. * IE 

141. Dificultatea începe pentru. alte raporturi ce ar pu-
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tea exista, între. coîmpărţitori. Aşa, se întrebă: ce se întîmplă 
când din o împrejurare 6re-care vre-unul din coîmpărțitori 
ar fi fost nevoit să plătâscă vre-o datorie a moştenirei, mai 
mult de cât partea sa contribuitâre? Scim că dacă sunt mai 
mulţi coeredi trebue să distingem în tot-d'a-una partea la 
care este ținut comoştenitorul către creditor, de partea con- 
tribuitâre. Adesea se întîmplă ca față cu creditorul un-moş- 
tenitor să fie ţinut la o sumă mai mare şi în definitiv el să 
nu fie nevoit a contribui de cât suma proporţională cu par- 
tea ce primesce în moştenire; aşa se întîmplă cu o datorie 
ipotecară (vedi vol. II, Despre succesiuni, ri. 291, 300). In ase- 
menea cas, se întrâbă autorii dacă acest recurs al acelui - 
care a plătit mai mult este garantat cu acest privilegii ? 
Asupra acestui punet ei die că suntem în faţa unui privi- 
legiii 'cu -interpretare strictă, că legea spune că nu se asi- 
gură de cât garanția și plata sumelor ce ai rămas datori 
unii “către alții, adică sulta. Alții însă, vin şi spun: în rea- 
litate ce voesce legiuitorul? Voesce ca fie-care din coeredi 
Să-și asigure porţiunea sa, deci (6te recursurile ce ar avea 
unii către alții trebue să fie.tot aşa garantate ca și însăși 
sulta sai prețul provenit din licitațiune sati garantarea lo- 
turilor. (Veqi asupra controversei Aubry et Rau, $ 263 text 
și n. 94)... - 

142. Dar să mergem mai departe. Ce se întîmplă când 
esie vorba de recursul ce ar avea unul din coereqi: contra 
celor-l'alţi pentru partea ce dinsul ar fi primit mai mult în 
realitate, nu prin împărţire ci Gin alte împrejurări? Aşa, ar 
fi cu raportul. Intrebarea este dacă acţiunea de raport este 
sai nu garantată de privilegiu? Sau unul din comoştenitori 
a administrat în fapt o parte din averea moştenită, a strîns 
fructele; el este dator să dea socotâlă celor-V'alţi de fructele 
pe cari le-a perceput. Să luăm asemenea împrejurarea că 
unul din moștenitori a ascuns vre-o parte din averea MOȘ- 
lenirei. Scim ca în asemenea cas, deosebit de : ceea-ce ar 
putea să fie prevădut în legea, penală, din punctul de vedere 
al dreptului “Givil, acel care a ascuns ceva din moștenire 
perde ori-ce drept în averea pe care a ascuns-o. Deci dar 
este dator să întârcă tot ce a ascuns, fără ca dînsul să aibă 
dreptul la ceva din ceea-ce a dat la o parte. Ei bine; pentru
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tote aceste recursuri, ce reciproce ar putea să aibă între 
dînșii comoșştenitorii; creanțele lor sunt ele asigurate cu 
acest privilegii ? Cât timp împărţirea nu s'a făcut, cestiunea 
privilegiului nu se pste. ridica, de 6re-ce privilegiul resultă 
din chiar împărţirea. 

Dacă însă făcându-se împărţirea, în urmă S'ar desto- 
peri că a fost o avere ascunsă, sati că a fost dăruit ceva de 
defunctul unuia din coeredi, atunci r&mâne-cestiunea, întrâgă 
a se seci. dacă în. acţiunea ce ar avea coîmpărţitorul ce a 
fost frustrat, pâte invoca privilegiul contra ceilalți moş: 
tenitori. În acest punct sunt unanimă autorii să decidă că nu 
exislă privilegii, nu: mai este vorba de o acţiune resultând 
din împărţire, ci de o acţiune penală în sensul dreptului 
roman, adică o acţiune ce are de scop a înflige o pedâpsă 
celui care a comis acest delict de ascundere, saii o acțiune 
în raport pentru care nu p6te exista privilegii. Mai puţin 
pâte fi privilegiii în acţiunea de reducere a vre-unei dona- 
țiuni, făcută de de cajus unuia din coeredi cu dispensă de 

raport. 
143. Adesea în practică se pâte întîmpla să existe ceea- 

ce se numesce împărţire parţială. Pentru un moment părțile 

convin să împartă. o parte din avere; rămânând ca pentru 
cele-Valte părți să stea încă în indivisiune. Așa, de exem- 
plu, între altă avere se găsesce și un fond de exploatat, o 
moşie care se exploatâză sai o fabrică, saii un fond de co- 
mereiii ; atunci comoştenitorii se înțeleg între dînşii și die: 
în “interesul nostru tuturor este ca pentru un moment să 

continuăm în comun exploatarea, acestui fond, însă cea-laltă 
avere s'o împărțim. EX bine acâstă împărţire parţială este 
considerată ca, ȘI o  înopârțire definitivă şi dă loc la pri- 

vilegiui. 
141. Asemenea se pâte intimpla să fie un supliment de 

împărţire. Şi acest supliment de împărţire dă loc la privi 
legii ca şi împărțirea de mai înainte. - 

145. Pe ce se: întinde acest privilegii? Așa cum se ex- 
primă articolul, pare că privilegiul se întinde pe tâte imo- 
bilele succesorale fără distincţiune. Ar fi să dăm o soluţiune 
grăbită, o soluţiune care ar veni în contra intențiunei le- 
giuitorului, dacă am qice: că privilegiile se întind pe tâte
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bunurile succesorale sait pe tâte bunurile averei care s'ait 
găsit în indivisiune. 

Soluţiunea ar fi exactă pentru acţiunea în garanţie ce 
ar avea vre-unul din comoștenitori sati coîmpărţitori con- 
tra celor-l'alţi, pentru că el a fost evins de lucrul carei s'a 
dat în partea sa. De exemplu, defunctul a avut'o avere în- 
semnată, ai fost trei comoştenitori, unul a primit casa, al- 

tul moșia, altul via. Cel care a primit casa este acţionat în 
revendicare şi cu t6te diligenţele lui este evins de casa care 
i-a cădut-în lot. El va avea negreşit recurs contra, celor- 
alţi comoştenitori și în acest recurs vor fi afectate la pri- 
vilegiul lui ambele imobile: ale celor-lalţi. comoștenitori; 
deci. dar t6te bunurile succesiunei sunt afeotate la, acest pri- 
vilegiii. 

Dar nu credem. că putem admite ac6stă soluțiune, pen- 
tru casul când este. vorba de o împărțire făcută prin. lici- 
taţie şi când unuia din comoștenitori i s'a adjudecat imobi- 

lul și acest-imobil valorând: mai mult de cât partea sa râ: 

mâne dator o sumă de bani. Pentru plata acestei sume de 
bani, pe care ar avea Să o primâscă un altul din comoşte- 
nitori, nu pâte să fie afectate tâte bunurile succesiune, ci 

numai imobilul care s'a adjudecat în favârea acelui din co- 
moştenitori. cărui se găsesce încă datorind o parte din preţ. 

140. Să presupunem . patru moștenitori. Sa făcut îm- 
părțirea între ei. Unii aii primit bonuri în -natură mai mult 
de: cât partea lor de. moștenire, alţii n'aă primit în natură, 
de cât mal puţin și aii să primâscă de la acei cari at luat 
mai mult .o:sultă, în fine alții ai primit egal ce li se cu- 
venia. În acest cas aplica vom n. 3 al articolului nostru, ca 
să dicem că pentru plata sultei acei din comoştenitori cari 
ai primit mai puţin vor avea afectate pentru privilegiul lor 
t6te imobilele sucecesiunei, sait nu sunt afectate de cât acele 
imobile cari ai cădut în loturile acelor 'din moștenitori cară 
“ai primit mai mult? Aci există controversă: Unii autori se 
țin strîns de textul legii și opin6ză că ori-ce sumă ar fi ră- 
mas dator unul âin comoştenitori este garantată cu un pri- 
wilogiu care se întinde asupra tuturor imobilelor succesiu- 

i. (Guilouară, Il, n. 515. 516). 
Nu credem ca acâsta să fie în ideile legiuitorului și nu
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credem că se pâte admite ca acel care a primit pur și sim- 
plu partea sa şi care nu mai datoresce nimic să 'SŞI vadă, 
afectat imobilul la plata sultei, datorită de un altul. Negre- 
șit că dacă comoșştenitorul săii ar fi evins, el ar fi ţinut în 
garanţie şi atunci pentru asigurarea acestei garanţii, comoş- 
tenitorul evins ar avea dreptul de privilegii pe tâte imobi- 
lele succesiunei; dar când este vorba de o sultă, adică când 
este vorba de a se egalisa părţile :moștenirei, acel care nu 
a primit nică: mai mult nici mai puţin, ar fi nedrept ca să 
'ŞI vadă afectat imobilul săi la plata unei datorii la care el 
nu este ţinut. : 

147. O ultimă, observaţiune. De și în cas de. cvicţiune 
a lotului sai a imobilului primit de unul din comoșştenitori, 
cel evins are acţiune contra comoştenitorilor săi şi acâstă 
acţiune este garantată cu un privilegii asupra tuturor imo- 
bilelor cari au fost; în succesiune, însă nu este ţinut fie-care 
din comoştenitori la întrega sumă “ce resultă din garanţie. 
Garanţia negreşit este indivisibilă, însă în acest înţeles, că 
nu p6tă unul din moștenitori să opună: evicţiunea . parţială, 
sai nu pâte unul din moştenitori să evingă el singur. pen- 
tru o parte imobilul vîndut; dar îndati ce acâstă evicţiune 
se traduce: în dauneiinterese, în sume! 'de 'bani, ac6stă sumă 
de bani este divisibilă, prin urmare se împarte proporţional 
între moştenitori. Aşa, sunt cinci 'coerei. și unul 'a primit 
a decea “parte din moştenire, iar” cer-Lalți restul în. părți 
egale; este necontestat că de și imobilul acelui care a primit 
a Qecea parte este afectat la plata întregei datorii resultând 
din garanţie, el personal nu va fi ţinut de cât pentru a (lecea 
parte la suma, ce se „datoresce: sai care resultă,. din evio- 
țiune. : 

“Cu alte cuvinte privilegiul care se întinde pe t6te imo- 
bilele sucecesiunei nu se opune la divisiunea, datoriei resul- 
tând din garanția care există între comoșştenitori “şi lu, care 
e ţinut. fie-care din acești comoștenitori proporțional cu 

partea sa. e
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0. Privilegiul constructorilor 

4 Architecţii, antreprenorii, petrarii şi alţi lucrători întrebuințați, 

pentru a zidi, a reconstrui sait a repara edificii, canaluri saă alte opere, 

cu condițiune însă ca prealabilmente să se fi încheiat un proces-verbal de 

către un expert numit de tribunalul de prima instanţă în circumseripțiunea 

cărui sunt situate 'edificiile, constatător stărei şi felului lucrărilor ce pro- 

prietarul va declara că are de gând a face, şi numai în casul când acele 

lucrări ar fi fost primite cel mult în curs de şese luni, după terminarea 

lor, de către expert asemenea numit de tribunal. Dar privilegiul acesta nu 

pâte trece nici odată peste valorile constatate prin al doilea proces-verbal, 

ci se va reduce la adaosul de valbre ce va fi existând la epoca alinierel 

imobilului, ca resultat al lucrărilor executate. ” 

148. Acel care a convenit cu un proprietar pentru a 

face-o zidire, o reparaţiune, o construcțiune de ori-ce na- 
tură și a făcut acâstă lucrare, are dreptul de privilegii asu- 
pra acestor. lucrări. Privilegiul există în fav6rea tuturor 
cară, în ori-ce calitate, fie ca architecţi, fie ca antreprenori, 
fie chiar ca lucrători, cum ar fi zidari, dulgheri, ete. ai 
contribuit la facerea construcțiunei. 

„Cea d'intâii cestiune care se ridică aci este a se sci 
dacă există privilegiul în favârea sub-antreprenorilor sati 
lucrătorilor, cari nu aii tratat direct cu proprietarul? Aci 
există controversă. Avem art. 1488 care dice că „zidarii, 

lemnarii şi cei-Valți. lucrători întrebuințaţi la clădirea unui 
edificii saii la facerea unei alte lucrări Gate în apalt, pot 

reclama plata lor de la comitent, pe atât pe cât acesta ar 

datori întreprindătorului, în momentul reclamațiunei.* Aci 
există acţiune directă față cu proprietarul şi deci de ce să 
nu fie acâstă acţiune. asigurată cu-un privilegiu? Cu t6te 
acestea, sistemul este combătut de mare parte din autori, 
(V. Guilouard, II,n. 531, împreună cu autorii citați), pentru 
că de şi există acţiune directă de la subantreprenor saii lu- 
crător la proprietar, fără să fie necesitate a se mal adresa 
la acel care a luat lucrarea de la început, însă acâstă ac- 
țiune există numai până la concurența sumei ce mai are să 
dea proprietarul acestui antreprenor şi atuncă, ori suma se 
datoresce încă întrâgă şi subantreprenorii sai lucrătorii 
exercită acțiunea lor directă, care va fi asigurată cu privi”



DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI 653 

legii; ori nu se mai datoresce nimic primului antreprenor ! 
şi atunci subantreprenorul nu mai pote reclama de la acesta, 
pentru. că legea nu le dă drept a cere de cât până la con- 
curența sumei ce se datoresce de către proprietar primului 
antreprenor. o Die . i 

149. Fiind-eă privilegiul nu există - de cât 'pe plus-va- 
lută, mai în tot-d'a-una, reparațiunile necesarii nu pot fi asi- 
gurate cu privilegii, pentru-că aceste reparațiuni nu crese 
valorea lucrului; saii în ori-ce cas, o crese într'un mod așa 
de disproporționat faţă cu costul lor, în cât nu se ia în con- 
siderație. Dacă însă aceste cheltueii imperios cerute, sunt 
însemnate, negreşit că val6rea “imobilului a crescut și ele 
vor fi asigurate cu privilegii. | 

150. Legea dice: „lucrări, eanaluri saii alte opere“. Ce 
să hotărîm cu lucrările cari consistă în îmbunătăţiri agri- 
cole? Sunt ele sati nu asigurate cu privilegii ? In privinţa 
acesta, doctrina şi jurisprudenţa, francesă sunt unanime să 
Cică că nu a fost în intențiunea legiuitorului să “garanteze 
asemenea lucrări cu privilegiu. Legea belgiană dă în pri- 
vința acâsta o soluţiune favorabilă agriculturei. Ecă în ade- 
ver ce dice art. 27 la n. 5: | 

„Antreprenoriă, architecţii, zidarii şi alți lucrători, în- 
trebuințaţi pentru a defrişa pămîntul, a seca bălțile, pentru 

„a zidi, reconstrui sati repara zidiri, canaluri sati alte lu- 
crări, ete.“ o 

Se spune "curat că, dacă s'aii făcut îmbunătăţiri pe o 
moşie, s'aii scos buturuoile, s'a secat o baltă, ete., tâte acestea, 
sunt asigurate cu privilegii. Este de regretat că legiuitorul 
nostru, toemai pentru-că țara n6stră este eminamente agri- 
colă şi prin urmare asemenea, lucrări trebuese încurajate, 
n'a găsit de cuviință să reproducă textul belgian. | 

Ori-cum ar fi, din spiritul legiuitorului — aşa cum este 
redactat articolul — nu putem admite că lucrările agricole 
să inire aci și prin urmare să fie asigurate cu privilegii. 
Aci putem afirma că intenţionat redactorul rumân nu a re- 
produs disposiţiunile legii belgiane. cc 

151. Privilegiul presupune că există convențiune între 
proprietar și lucrător, deci nu putem admite existenţa, uces- 
tul privilegiii în favârea persânei care, fie de bună cre-
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dință, fie de rea credinţă, cu materialul săi a.construit: pe 

pămînt străin, acâsta mai întâiii faţă cu formele pe cari tre- 

bue să le împlinescă cel ce -voesce a invoca privilegiul 

şi 'al douilea-că nu s'a gândit legiuitorul să acorde privile- 
gii în acest cas. Alta este cestiunea: dacă acesta, are drep- 
tul de .retenţiune, drept la despăgubiri și până unde se în- 
tinde acest drept, dacă este de bună credință saii de rea 
credință ; t6te acestea sunt în afară de privilegii. Privile- 
giul nu există în favârea aceluia care a construit pe pă- 

mînt strein cu materialul săi. Acesta în realitate nu s'a 
gândit să facă un credit proprietarului, el s'a condus ca un 
adevărat proprietar şi intențiunea lui a fost să facă. aceste 
lucrări pe socolla lui, deci dar nu pâte să aibă privi- 

Jegiul. 

152. Legea nu distinge între aceşti diferiţi. Jucrători ce 
anume a, lucrat fie-care din ei. Dacă presupunem că s'a fă- 
cut o construcţiurre, acei cară ati făcut săpăturile, apoi zidarii, 
dulgherii, tîmplarii și mai în urmă vopsitorii, etc. ; toţi câţi 

aă contribuit la facerea construeţiunei sunt egal consideraţi 

de lege ca privilegiați, decă dar cu toții ai să discute acest 
privilegii şi plus valuta resultând din construcțiune se îm- 
parte în mod proporţional cu ceea-ce ei ar av6 să primâscă 

fie-care. - 
_ Daca însă sa făcut o lucrare astă- Ci, de exemplu, care 
întru cât-va este terminată şi în urmă s'a făcut conştatare 
şi formalităţile pentru o nouă. lucrare, chiar dacă acâstă 
nouă lucrare ar fi Gre-cum considerată ca o continuare a 
celei-l-alte este necontestat că există aci privilegii deosebit 
pe plus-valuta, fie-cărei lucrări deosebite. 

153. Privilegiul nu se întinde de cât pe plus- valuta 
care a câștigat-o imobilul imediat din lucrările sait con- 
strucțiunile făcute. Dacă ar fi o plus-valută provenită din 
alte: cause, atunci nu se pâte să se ia acâstă plus-valută în 
consideraţie. Era un loc viran, s'a făcut o eonstrucţiune pe 
el, în urmă . vine o împrejurare 6re-care, de exemplu des- 

chiderea unui bulevard, saii instalarea, în apropiere a unei 
autorități şi acâsta ridică „val6rea imobilului ; :este :evident 
Că ceea-ce-a câştigat imobilul din acâstă. împrejurare nu 

p6te fi considerat, ca .0o plus- valută resultând din. -construe.
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ţiune, deci în acest cas judecătorul va aprecia care este va- 
lSrea în mai mult prevenită din construcţiune și care este 
acea provenită din alte împrejurări. 

154. Când se ia ac6stă plus-valută? Legea, dica: „plus- 
valuta în momentul în care imobilul s'ar vinde.“ Legiuitorul 

presupune că este urmărire de creditori şi că se vinde imo- 
bilul. Acest mod de a se exprima este greşit, pentru-că nu 

se caută plus-valuta câştigată de imobil în momentul vîn- 
dări, ci acea din momentul primirei acestor lucrări și ceea-ce 
ne arată acestă. ideie este că legiuitorul supune acest pri- 
vilegiă la următârele: condițiuni : Dacă vor architecţii, con- 
structorii sait antreprenorii să aibă privilegiu, trebue ca prea- 
labil ei să câră de la tribunal numirea unui expert: care să 

vie la faţa locului şi constatând starea lucrării, să facă pre: 
țuirea imobilului și în același timp, să presinte acestui ex- 
pert planurile şi devisul lucrărilor ce ai să se facă. După 

ce su terminat lucrarea, cel mai târzii în şease luni de la 
primirea ci, se face o nouă constatare Ja fața locului, se 
arată situaţiunea imobilului, se face o nouă „preţuire şi di- 
ferenţa de val6re din procesul-verbal cel d'intâiii și aceea 
a celui de-al doilea este plus-valuta pe care se întinde pri- 

vilegiul. 

Ecă dar că nu se caută plus-valuta în momentul vîn- | 

“dării imobilului. A putut trece delaal doilea proces-verbal 
până la vîndare ani întregi şi în acest interval a putut 
cresce sat scădea valrea imobilului. Incă odată, privilegiul 
trebue să se întindă pe plus-valuta, întâii provenită direct 

din lucrările ce sui făcut şi al doilea :pe plus-valuta con- 

Statată în al doilea proces-verbal, care nu pste fi mai târzii 

facut de cât în şease luni de la primirea lucrărilor. 
"155, Când primul proces-verbal nu este făcut, nu pâte 

exista, privilegiu, pentru-că acel care a făcut: lucrarea s'a 

pus în imposibilitate de. a constata acestă plus-valută. Ducă 
însă primul proces-verbal se face mai târzii, unii autori au 
voit să fie tot atât de riguroși şi die: atât mai răi pentru 
antreprenorul care a început lucrarea fără proces-verbal. 
Alţi, credem că cu drept cuvînt, nu ai admis acâstă ri- 
g6re şi au dis: înțelegem să nu ţinem în socotâlă lucră- 

rile făcute până în momentul când are loc constatarea, dar
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de ceea-ce are să lucreze de aci înainte, pentru ce să nu 
aibă privilegii? Prin urmare, dacă saă făcut Gre-cari lucrări 

până când se face procesul-verbal, aceste lucrări nu se mai 

iai în consideraţiune și imobilul ce preţuesce în starea în 
care se găsesce în momentul în care se face procesul-ver- 
bal; deci pe acâsta se alcătuesce constatarea plus-valutei 
care ar veni în urmă. 

156. Dacă, nu se face cel de-al treilea proces- „verbal, 

plus-valuta nu este constatată şi dacă acel care a predat 
lucrarea a lăsat, să trâcă termenul de șâse luni şinua 
făcut constatarea perde dreptul de privilegii. 

157. Vedem că legea dice că constatarea prin proces- 

verbal se face de expertul numit de tribunal, nu are să 

mârgă supleantul la faţa locului, ci numai expertul. Pâte 
să fie un expert pentru primul proces-verbal şi altul 
pentru. cel de-ai doilea proces-verbal, nu se „cere să fie 

. acelaşi. 

158. Articolul nostru pare a face menţiune încă de 
- două privilegii. Ele trebuesc adăogate la două din cele ce 
am enumerat. | | 

In adevăr n. 2 de sub art. 1787 dice: 

Acel ce ai dat banii, cari ati servit la achisiţiunea unui imobil, 

Trebue însă să fie constatat într'un mod autentic, prin actul de împrumu- 

tare, că suma era destinată să fie întrebuințată la acesta; asemenea trebue 

să fie constatat prin chitanţa vîndătorului că. plata preţului s'a făcut cu 

banii împrumutați, 

Şi n. 5 spune: 

Acei ce ai împrumutat bani pentru a îndemnisa pe lucrători, se 
bucură de acelaşi privilegii, însă numai la casul când întrebuinţarea 
acelor bani va fi constatată întrun mod autentic prin actul de împrumu- . 
tare, şi prin chitanța lucrătorilor, în modul în care s'a vorbit mai sus 
despre acei cari aii împrumutat bani pentru achisiţiunea unui imobil. 

Ce die aceste două aliniate ? Acel care. dă o sumă de 
bani ca să serve la achisițiunea unui imobil, are acelaşi 
privilegiu ca şi vîndătorul şi acel care a dat o sumă de 
bani,. pentru ca să se plătâscă architecții şi antreprenorii 
ai același privilegii, ca şi aceşti architecți, ete.
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Noi scim că există subrogare convenţională şi acâstă 
subrogare convenţională pâte să fie de două feluri: eon- 
simțită de debitor sat consimţită de creditor. Aci cine ia 
banii? Acel care vrea să plătâscă imobilul vîndut, sati acel 
care vrea să plătescă pe architect, antreprenor, ete. In rea- 
litate nu avem în casurile prevădute la n.2 și 5 de cât 
o simplă subrogare. Singurul lucrul pe care "1 spune mai 
mult n. 2, este că pâte fârte bine să so bucure de acest 
drept de care se bucură subrogatul, care a plătit. pe 
creditor, prin împrumutul ce a făcut debitorului să plătâscă 
și în casul în care plata s'a făcut mai înainte de dobândi- 
rea imobilului, În realitate pâte în fapt să se întîmple, de 
Și rar, casul. Vreau să fac o cumpărătâre şi n'am bani sai 
n'am suficient, mă adresez la o persână și 1 die: obligă-te 
Să 'mi dai suma de bani cutare, pentru casul când voii 
cumpăra imobilul cutare și acela consimte. Lucrul acesta 
se întîmplă adese-ori când se cumpără. imobile; dar rar s'ar 
întîmpla casul ca.eti să dati o sumă de bani cui-va.cu -act 
autentic şi să declar. că acestă sumă de bani are să fie în-. 
trebuințată mai târqiă la cumpărătârea cutărui imobil. Ace- 

"lași lucru pentru plata construcțiunilor. Legea le acordă 
privilegiul, de şi riguros subrogarea presupune deja exis- 
tentă o creanță. SD a . 

Aceste două. aliniate sunt. nu numai inutile, dar pot 
av6 şi un inconvenient, pentru-că de ce numai pentru vîn-. 

dător, antreprenor, architect,. ote., să existe privilegii în 

favorea, acelui care a dat o sumă. de bani, şi n'ar exista și 
în fav6rea, acelui care a dat suma de bani pentru sultă? 
Este necontestat că acela care s'a subrogat, prin plata unei 
sulte are același privilegii ca şi coîmpărţitorul. Afară de 

acâsta pote să fie şi subrogare legala. Pâte, de exemplu, 
ca cine-va să cumpere un imobil pe. care vîndătorul nu] 
plătise și cumpărătorul vrea să plătescă pe primul vin q&- 
tor; de ce dar să 'nu fie subrogat prin subrogare legală? 
Așa în cât n. 2 şi 5.sunt şi inutile și periculbse, în acest 
sens că prevede numai un fel de subrogare şi ar avâ aerul 
să spue că cea-l-altă subrogare nu există. 

Avem dar acestă regulă, că: fie plata în urmă, fie 
plata făcută înainte, când s'a îndeplinit unele forme deter- 

68155 | 42
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minate de lege, acei cară ait plătit pe creditori cu pri: 

vilegiă sunt subrogaţi :în locul celor cari ai aceste pri- 

vilegii. | 

_ Rangul privilegiilor 

159. In privinţa rangului privilegiilor asupra imobile- 

lor, legiuitorul n'a dis nimic; acâsta pentru-că f6rte rar se 

pâte întîmpla ca să fie concurs de privilegii asupra imo- 

bilelor. Lucrul nu se pâte întîmpla şi în câte-va cuvinte 

putem arătace soluţiune trebue să dăm. 

Mai întâiti necontestat este că dacă sunt cheltueli de 

„judecată făcute cu ocasiunea unei averi imobiliare, privile- 

giul acordat acestor cheltueli de judecată va veni înaintea 

tuţulor creditorilor cari se folosesc de acâstă judecată. 

„ YVîndătorul față cu architectul nu va veni în conflict, 

pentru că S'ar puts dice că privilegiul fie-căruia se exercită 

pe un ce deosebit, chiar dacă ar fi același imobil. In adevăr 

vîn qătorul sai coîmpărţitorul își are privilegiul asupra lu- 

crului vîndut sai asupra lucrului care sa împărţit, pe când 

architectul, antreprenorul, şi cei-lalți nu ai privilegii de 

cât numai pe ceea-ce s'a construit din nou și încă - chiar 

numai pe plus-valuta ce a căpătat acest imobil. Necontestat 

că asupra. acestei plus-valute architectul sau antreprenorul 

va fi cel dintâi, iar pe imobil își va exercita privilegiul 

vînd&torul sai coîmpărțitorul. o. 
"Vîndătorul față cu unii din coimpărțitori, sai vindă- 

torul faţă de un alt vîindător ce vine în urmă. In privința 
acâsta cel mai bun lucru ar fi să urmăm principiul că cel 

mai vechii privilegii este preferat. Când cine-va vinde şi 
nu este plătit, are privilegii asupra imobilului, acesta vinde 

și el la rîndul lui altuia; negreşit că al doilea vînqător va, 
fi primat de cel dintii. Asemenea și dacă acest imobil 
Sar împărți între moștenitorii cumpărătorului, coîmpărțitorii 

între dînșii' trebuese să sufere tot-d'a-una preferință vîn- 
d&torului. i i ini ;
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SECŢIUNEA 1V - 

. Cum se conservă privilegiile 

160. Privilegiile asupra imobilelor, ca să pâtă fi exer- 
citate, trebuese să fie supuse publicităţii. Este ușor de înțe- 
les pentru ce legiuitorul face deosebire între privilegiile 

„asupra mobilelor și privilegiile asupra imobilelor. Prin apli- 
carea regulei pe care a introdus'o vechiul drept frances les 
meubles ont pas suite par hypothegue, regulă resultând din prin. 
cipiul că cine capătă posesiunea lucrului mobil dobândesce 
proprietatea lui, având un titlu şi bună credinţă, privilegiul 
asupra mobilelor dă creditorului un drept cu totul precar. 

Nu tot ast-tel este cu privilegiul asupra imobilelor. 
Mai întâiii privilegiile acestea sunt mult mai importante, 
sumele datorate sunt mult mai însemnate și apoi ele fac ca 
imobilul să r&mâie afectat în ori-ce mână s'ar găsi imobilul. 
Legiuitorul s'a gândit că acel care a tratat cu debitorul şi 
cărui i s'a constituit un drept real sait i s'a înstrăinat; imo- 
bilul are să sufere exerciţiul privilegiului existent și deci el 
trebue să -fie pus în posiţiune ca să pâtă cunâsce existența 
acestui privilegii. o 

De aci avem regula determinată de art. 1738. asupra 
căreia vom reveni și vom. da explicaţiunile cuvenite, la sfâr- 
șitul secţiunei, regula că privilegiile asupra imobilelor tre- 
buia să fie 'supuse publicităţei. Să vedem în ce consistă 
acestă: publicitate pentru fie-care privilegii. | 

„Art..1739. Sunt scutite de formalitatea inscripțiunei creanţele ară- 

tate la art. 1729. -. : i : 

„101. Acest articol este luat întrun mod inconscient de 
către legiuitorul nostru din articolul codului. frances 2107. 
Când am tratat la art. 1729 despre privilegiile generali asu- 
pra mobilelor, am. arătat diferenţa ce există. între . legea 
francesă și legea belgiană, pe: care la urmat legiuitorul 
nostru, că în legea francesă - privilegiile generale, ca chel- 
tuelile de judecată, cheltuelile - de îngropare, ete., se întind



660 DREPTUL: CIVIL 

atât asupra mobilelor cât şi asupra imobilelor și atunci are 

„explicare art. 2107, care ice că privilegiile generale sunt 

dispensate de inseripţiune. După legea rumână însă aceste 

privilegii nu există de cât. asupra mobilelor. Este adevărat 

că finele articolului dice că, dacă vîndându-se imobilele de- 

bitorului şi dacă creditorii ipotecari sunt satisfăcuți, încă ati 

o preferință asupra. preţului vîndării acelui imobil ereanţele 

privilegiate ; dar acâsta nu este considerai nici de cum ca 

un privilegii! asupra imobilului ; deci dar nu mai trebuia ca 

legiuitorul să mai reproducă art. 2107 din codul Napoleon. 

drt. 1740. Vindătorul privilegiat conservă privilegiul săă prin tran- 

scripţiunea titlului, care a transferit proprietatea cumpărătorului, şi care 

titlu constată că îi se datoresce întregul preţ sai parte din el; asemenea 

şi acela care 'a.dat bani pentru cumpărarea unui imobil conform alin. 2 

de la art. 1737, conservă privilegiul săi prin transcripţiunea titlului care 

constată destinaţiunea împrumutărel şi trecerei asupra sa a tuturor drep- 
turilor vîndătorilor. 

Art. 1369. Acţiunea resolutorie creată prin art. 1305 este supusă Ta 
acelaşi mod de conservare ca şi privilegiul vîndătorului. Ea nu pote f 

exercitată după . stingerea acestui privilegii, cu vătămarea unel a treia 

pers6ne, care a câştigat de la cumpărător drepturi asupra imobilului vîndut 
şi care s'a conformat legilor ca să păstreze acele drepturi. 

„162.. Deocamdată este de notat că art. 1369 cere la 
vîindarea de imobile, pentru ca vîndătorul să-și pâtă con: 
serva acțiunea resolutorie ca ea să fie conservată şi supusă 
acelorași reguli de publicitate ca însăși privilegiul vîngă- 
torului. 

Ce cere legea să facă vînqătorul pentru ca să-și con- 
serve privilegiul și acţiunea resolutorie ? Cere. să facă tran- 
seripțiunea, adică să mârgă la tribunalul unde se gisesce 
situat imobilul şi să transerie, în aşa numitul registru de 
transcripţiune, actul de vîndare, care act să spue că preţul, 

fie în întregimea lui, fie în parte, este încă datorat: 

„Acesta este “modul de conservare a privilegiului vin- 
Qătorului.. Am spus încă de când am. vorbit. despre acest 
privilegii, că numai întru atât vîndătorul are dreptul de 
privilegiă, întru cât în actul săi de vîndare se face men- 
iune că se mai. datoresce, fie parte, fie chiar întreg prețul.
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Dacă nu sar dice în actul de vîndare că preţul este datorat, 
el se consideră că a fost plătit și în asemenea cas, chiar 
dacă .vîndătorul ar dovedi în fapt că în realitate nu a fost 
plătit, totuşi: nu mai pâte exercita privilegiul săi. Ac6sta 
pentru ca să nu se facă mai târdiii o învoâlă între vîndător 

și cumpărător. spre a frustra pe alţi creditori ai cumperăto- 
rului.. 

Dacă s'ar întîmpla, + ca vîndătorul să primâseă în 100 

de preţ efecte pentru suma pe care cumpărătorul o dato- 

resce, atunci: -ori se.va dice în actul de vîndare că drept 
preț vîndătorul a primit cutare efect şi în casul acesta pri- 
vilegiul încă se menţine, de Gre-ce nu sa; operat novaţiune 
prin faptul că vîndătorul a primit o garanţie mai mult de 
la cumpărător; saii nu se dice nimic-și atunci vîndătorul e 

considerat ca şi cum a primit preţul și numai pote exista 

privilegii.. 
"- 163. Legea nu determină: în ce timp să se facă tran- 

scrierea de la vîndare, de unde o: mulțime de dificultăți. 
Nu spune legiuitorul până când vîndătorul este dator să 
facă transcrierea, aşa în cât “cu explicarea art.: 1738 vom 
av6 a ne întreba până când vîndătorul ar fi încă în termen 
pentru ca să facă transcripţiunea, precum 6răși: când se 

" pâte considera că a perdut vîndătorul privilegiul ? 

| Legea insistă din noii! asupra: ceasului când un altul a 

plătit prețul Și prin urmare s 'a . subștituit - vîndătorului. 

Art. 1741, Goeredela sau copărtaşul la o. împărţelă conservă privile- 

giul săi asupra bunurilor coprinse în fie-care lot, saii asupra lucrului pus 

în licitaţiune, pentru tot ce are drept a reclama în acâstă calitate prin 

inseripţiunea acestui. privilegiă în termen de şsse- -deci dile, socotite de la 

data actului de. împărţălă sai de la data adjudecaţiunel: prin  licitaţiune; 

în cursul acestui timp nici o ipotecă nu pâte fi constituită în prejudiciul 

coeredului sai copărtaşului creditor asupra nici unui bun.care se gisesce 

coprins în masa comună. | | 

164. Coîmpărţitorul ca să-și p6tă conserva. privilegiul 

_este dator să ia o inseripțiune, adică. să se facă menţiune 
în registrul de inseripţiune că exista asupra imobilului îm- 

părțit un privilegii. Legea spune că acâstă - inscripţiune
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trebue să fie luată în termen de ș6se-deci dile de la facerea 
actului de împărțire, saii de la epoca în care a avut loc li- 

citaţiunea, când împărţirea a avut loc prin licitațiune. Aci, 

cu deosebire de ceea-ce am vădut la vîndare, legiuitorul 
arată şi un termen în care acel care vrea să-și exercite pri- 
vilegiul, trebue să ia inscripţiunea. Dacă sunt mai multe 

imobile, cari se găsesc situate în diferite localități, atunci 
trebue să se ia câte o inscripţiune deosebită pentru fie- -care 
din aceste imobile. 

165. De când încep sâ curgă acele ş&se-deci qile ? 
„ Când este vorba de o împărţire, ori-care ar fi forma 

ci, fie ea făcută prin o convențiune sub semnătură privată, 

fie autentică, fie în justiţie, fie de bună-voe, termenul de 

șese-deci dile începe în momentul în care starea de indi- 
visiune a încetat. Pentru împărţirea parţială ea fiind o' ade- 
vărată împărţire nu trebue să se aştepte împărţirea defini- 
tivă ca, să -curgă aceste șâse-deci: dile. Termenul va, începe 
să curgă din diua în care a avut loc Impărțirea fie chiar 
parţială. 

166. Dacă este vorba de o împărţire care s'a făcut prin 
licitaţiune, de şi actul proprii dis de împărțire intervine mai 
târziu de: cât. licitaţiunea, termenul de ș6se-deci dile. curge 

din diua Jicitaţiunei. 

Negreşit că legiuitorul când vorbesce de licitaţiune p pre- 

supune că imobilul s'a adjudecat î în. fav6rea ' unuia din: co- 
moştenitori, fiind-că dacă s'ar fi adjudecat în favârea unei 
terțe pers6ne, avem o adevărată vîndare Și 1 nu „mai putem 
aplica regulele pe cari le vedem aci. 
„167. Este însă de notat că dacă este” vorbă de licitare 

de bună-voe, fie vindare de bunuri, a unui imobil de minor, 
sati a: unui: imobil dotal, fie că este vorba de împărţire. care 
s'a făcut prin licitare publică, ordonanța de' adjudecare'nu 
este susceptibilă de recurs în 'Casaţiune. „Deci termenul de 
ș6se-deci dile va, curge din diua în care a avut loc adjude- 
carea. 
„ 168:::Mal “avem încă o observaţiune asupra unei dificul- 
tăți ce ar putea 'să. întîmpinăm. In genere când este! vorba 
de vîndâre-prin: licitaţiune, cumpărătorul; adjudecatarul, 'tre- 
bue să:depue preţul: în - termenele: fixate 'de: lege, fără: de
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care nu se liberâză ordonanța; nu se pote admite ca ordo- 
nanța de adjudecare să coprindă că preţul nu a fost plătit, 
pentru- -că ordonanța nu se dă de cât după ce s'a plătit preţul. 
Trebue dar să presupunem că comoșştenitorii între dînșii — 
dacă ar fi majoră — ai convenit să c6ră tribunalului să libe- 

reze ordonanța de adjudecare, de Şi preţul nu este plătit și 
numai ast-fel începe să aibă „aplicare privilegiul coîmpărţi- 
torilor. 

169. Iiste important să notăm că textul dice: „se con- 

servă privilegiul asupra bunurilor coprinse în fie-care lot, 
sati asupra lucrului. pus în licitare.“ Acâsta ne arată că dacă 

este vorba de creanţa ce o are un coîmpărțitor contra celui- 

Valt, pentru-că unul dintr înşii a fost adjudecatar pe un imobil 
și datoresce preţul, privilegiul nu se exercită pe tâte bunu- 

rile ce sau împărțit, ci numai pe imobilul care s'a adju- 
decat şi pentru care se datoresce preţul. Pentru cele-lalte 
drepturi legea dice: „sati asupra bunurilor coprinse în fie- 
care lot.“ Vrea să dică legiuitorul pare a admite că în cât 

privesce existenţa privilegiului, fie. pentru garanţie, fie pen- 
tru sultă, el să se exercite pe t6te bunurile. Noi combătem 
soluţiunea pentru, sultă, fiind-că este nedrept ca acel care 

nu datoresce nimic și a luat un. imobil egal cu partea sa 

să-și vadă acest imobil atacat, pentru-că unul din coîmpăr- 
țitori, care a luat o porţiune mai mare, nu a plătit sulta ce 

o datora. 
170. Inscripţiunea menţionâză e că -se datoresce ceva, de 

Ja un coîmpărţitor la altul. Nică o dificultate pentru casul 
în care pretenţiunea copărtașului ar fi plata prețului sai a 

sultei, fiind-că se va determina cert quantumul preţului 
sau al sultei. Alt-fel este când se exercită privilegiul copăr- 
tașului pentru-că el a suferit o'evicţiune a imobilului; ce a 
cădut în lotul lui. Scim că privilegiul asigură Şi cererea de 
despâgubire a, copărtaşului evins. 

Dou& dificultăţi se presintă : : întâiă că se “pote ca evie- 

țiunea — şi mai tot-d'a-una aşa va fi— să se exercite mult 
maj târziu de cât în termenul: de şâse-deci dile de la facerea 
împărțirei și atât cât nu se exercită eviețiunea, sai cel puţin 
cât nu este bănuială că imobilul care sa împărţit nu ar fi 
fost al moștenirii, atâta timp nu pâte unul din copărlași să
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c6ră "luarea inscripțiunii, pentru-că cel-lalt cu drept s'ar 
opune, de Gre-ce el.nu datoresce încă nimic. 

„A doua dificultate este că inseripţiunea trebue să con- 
țină o sumă de bani și numai până la concurența acestei 
sume se exercită privilegiul. Până la ce sumă pâte să câră 

inseripţiunea acel care ar pretinde că ar fi turburat, când 

acestă turburare nu există? Soluțiunile ce s'ai dat pentru 
a împăca și termenul fixat şi de când începe acest termen, 

nu a satisfăcut, nică nu putea satisface. ste manifest că le- 

giuitorul nu s'a gândit la casul nostru. 
171. În fine scim că există împărţirea făcută de ascen- 

dent. Scim că actul” de împărțire pote să fie în formă de 
donaţiune, adică el se face mai înainte chiar de deschiderea 
succesiunii. Ei bine, de când curge acest termen de șese- 
qeci. dile ? i 

* T6tă lumea este de acord să spue ci termenul de șâse- 
deci dile, când este împărţirea, făcută prin act între vii, curge 
din momentul în care acest act a fost făcut. Când împăr- 

țirea, este făcută prin testament, termenul curge din mo- 

mentul: deschiderei succesiunei. Soluţiunea, de altmintreli 
necontestată, pâte presinta 6re-care inconvenient, pentru-că 
se pote întîmpla ca în termenul de șese-deci dile să nu se 
scie că există vre-un testament şi tocmai în urmă să se 
facă citirea testamentului și să se vadă că vre-unul din 
copărtași ar avea asupra celor-Lalți comoștenitori sait vre-o 
creanţă, ori vre-o sultă şi se pote că tocmai când s'a aflat 
acesta, termenul de ș6se-deci A dile să fie perdut. (Aubry et 
Rau, ş 275, not. 35, 26). 

Art. 1242. Architeaţii, antreprenorii, petrarii şi” alţi. lucrători între- 

buinţaţi pentru a zidi, a reconstrui, sai a repara edificii, canaluri saă alte 
opere, și acei cari aă' împrumutat, pentru a îndemnisa: pe persânele de 
mai sus, cu bani a căror întrebuințare se constată conform alin. 5 de la 

art. 1737, conservă privilegiul lor prin inscripţiunea proceselor- verbali ale 

experţilor menţionate la alin. 4 al art, 13, 

172. Privilegiul constructorului se conservă pria pre- 
seripţiunea proceselor-verbale cerute pentru stabilirea lor. 
Aci nu se determină la ce epocă să se facă inscripţiunea, 
p roceselor-verbali.
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Legea belgiană în art. 39 dice: „Intreprindătorii, ar- 
chitecţii, zidarii și alţi lucrători întrebuințaţi pentru a face 

” lucrările de cari este vorba în art. 27, conservă privilegiul 

prin inscripţiunea făcută înainte de începerea lucrărilor a 

procesului-verbal care constată starea lucrărilor; al doilea, 

prin cel al doilea proces-verbal făcut în cinci-spre-dece dile 
de la recepţiuuea lucrărilor. Privilegiul lor îl conservă de 
la data primului proces-verbal, etc.“ Deci se fixeză un termen 

în care se spune cum cele două inscripțiuni trebuesc luate. Le- 
gea francesă este mai puţin clară. Cu t6te acestea legea francesă 
avea ceva pe care redactorul nostru l-a lăsat la o parte. In art. 
2110 se dice: „Architecţii, antreprenorii, zidarii şi cei-lalţi 
lucrători întrebuințaţi pentru zidiri, reconstruiri sai repa- 

rațiuni de bastimente, canaturi ori alte lucrări, și acei cari 
pentru plata lor ai constatat întrebuințarea. f: acută î în lucrări, 
conservă privilegiul lor prin o îndoită inseripțiune făcută 
întâi a procesului- -verbal, care constată starea, lucrărilor, al 

doilea a procesului-verbal de recepțiune; privilegiul lor are 

data inscripţiunei primului proces-verbal.“ Este adevărat că 
legea francesă nu spune în ce epocă să se facă nici prima 

inscripțiune, nici cea de-a doua, de cât spune cel puţin un 
lucru : că aceştia nu pot să-şi exercite privilegiul lor de cât 
de la epoca în care ai luat înscripțiunea primului proces- 

verbal. 
Redactorul nostru avea mai întâi legea belgiană clară 

în privinţa acesta, unde se spune că trebue să iei inscrip- 

ţiunea cea d întâi mai înainte de a începe lucrarea; în care 

se arată ce lucrare are să se facă. Apoi, după ce ai terminat 

lucrarea, şi ai dat-o în primire, făcându-se din nou procesul- 
verbal în care se constată primirea şi se ia a doua insorip- 

ţiune în care se arată ce sume de bani are' să primâscă 
constructorul, trebue să fie luătă în cinci-spre-dece dile de 

la primirea lucrărilor făcute. Legea francesă nu spune în 

ce termen să se facă prima inseripțiune, dar spune că acest, 

privilegii începe din momentul în care s'a făcut prima in- 
scripţiune. Redactorul nostru lasă la o parte şi acâstă ideie, 
așa în cât avem dificultatea: în ce termen se pote face in- 

seripțiunile de care vorbesce art. 1742? In ce termen prima, 
în ce termen a doua? Trebue ca prima inscripțiune să se
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facă înainte qe începerea lucrărilor, saii se pote dacă şi după 

terminarea lucrărei? Pot să se facă odată amândouă? Nimic 

din tâte acestea. Un lucru numai scim din n. 4 al art. 1737, 

că cel de-al doilea proces-verbal trebue să fie făcut cel mai 

puţin în șâse luni de la primirea lucrărilor. 

Art. 1743. Creditoril şi legataril cari cer separaţiunea patrimoniului 

defunctului, conservă privilegiul lor asupra imobilelor succesiunei în faţa 

creditorilor, oredilor sai representanţilor defunctului prin inscripţiunea 

acestul privilegiă în termen de şâse luni de la data deschiderei suc- 

cesiunel. 

Inaintea expirărei acestui termen, nici o ipotecă stabilită de câtre 

eredii saii representanţii defunctului asupra acelor bunuri spre prejudiţiul 

creditorilor, saii legatarilor suecezsiunei, nu pâte avea efect. 

173. Oreditoriă şi legatarii cari voesce să se bucure 

de separațiunea de patrimonii pe care 0 cer, trebuesc să ia 

o inscripțiune în termen de şâse luni de la deschiderea 

suecesiunei asupra imobilelor suecesiunei. Vom veds mai 

în urmă c6 se întîmplă dacă aii luat inseripțiunea după 

aceste șese luni. 

Să vedem deocamăată ce înțelege legea cu: conservă 

privilegiul lor. Prima cestiune care se ridică este: succesorii 

și legatarii cari cer separaţiunea de patrimonii, ati dinșii un 

privilegiti saii nu? 

Dacă ar fi cestiune de termen de expresiune, am căuta, 

mijlocul să explicăm cuvîntul de privilegiu și am vedea 

dacă este exact sai nu. Insă nu ne preocupă cestiunea de 

termen. Unii autori die: nu pâte să fie ideie de privilegiii, 

fiind-că privilegiul nu pâte să existe de cât acolo unde sunt 

creditori față unii cu alţii; aci “creditorii succesiunei, lega- 

taril şi creditorii eredelui nu ai un debitor comun, un pa- 
trimoniă comun; nu pâte să fie ideie de privilegii, când 

unul din creditori are de debitor pe Primus şi altul pe Se- 
cundus. Intre aceşti creditori nu pâte să fie nică-odată o 

luptă, pontru-că unil ai garanția întrun patrimoniii şi al- 
ţii în alt patrimonii. Creditorii suecesiunei şi legatarii exer- 
cită dreptul lor de urmărire pe averea succesorală. Pe acestă 

avere a succesiunei, pe câtă vreme ei ait cerut separaţiunea 
de patrimonii, nu vin. creditorii moștenitorului, așa în cât
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creditorii moștenitorului faţă cu creditorii moștenirei, sunt 

ca nisce ereditori cari aii drepturi pe uu alt patrimoniii, 

ast-fel că termenul de privilegiu pus de articolul nostru 
este neexact cu atât mai mult cu cât, când este vorba de 

privilegii asupra imobilelor, art. 1737 'şi ia sarcina să le 

enumere. (Troplong, n. 323).: i 
Dacă ar fi dar numai cestiunea de terminologie de dis: 

cutat, am putea dice că termenul este neexact; cu î6te că 
nu este tocmai așa. Sunt în adevăr două patrimonii, dar 
chiar după separaţiunea de patrimonii moștenitorul are în 
patrimoniul s&ii averea moștenirei, întocmai ca în ceasul când 
el a făcut acceptarea cu beneficiii de inventariu, patrimo- 
niile nu se confundă. Dar dacă moștenitorul nu a primit 
moștenirea sub beneficiu de inventarii, chiar dacă s'a făcut 
cerere de separaţiune, creditorii succesiunei şi legatarii sunt 
în același timp creditori și ai moştenitorului, pentru-că dacă 

el nu sunt suficient plătiți din averea moştenirei, vin pe 
averea proprie a moștenitorilor. Creditorii succesiunel au în 
același timp ca gagiii și averea succesorului pe care sunt 
în drept să o discute. Pe 'averea sucecesiunei se dreâză o 

preferință în favârea creditorilor suecesiunei și legatarilor, 

preferință care interesâză puţin dacă este un adevărat pri- 
vilegiti. Imprejurarea că legiuitorul: nu a făcut în enume- 
rarea din art,..:1737 să intre şi acest. privilegii, nu trebue 

luată în mare 'considerare. De multe: ori legiuitorul nu caută 

a proceda în mod sistematic, sati întrun mod complect. De 

altă parte însuși legiuitorul califică dreptul celor ce ai ce- 

rut separaţiunea de. pâtrimonii, de privilegii. 

“Adevărata, dificultate constă a se sci dacă există aci un 

adevărat privilegii din “punctul de vedere al dreptului: ce 

ar avea uceștă creditori şi legatari ca să atace înstrăinările 

făcute: de către moştenitori în. acest . intorval de șese luni 

de dile.. 

 Autoră cu" autoritate - ca  Aubry et Rau - ($ 619 text și 

n. 67), Paul Pont (art. 2111, n. 299); Colmet de Santerre (LX, 

n. 59 bis [); refuză creditorilor şi legatarilor cari ai cerut 

separațiunea de patrimonii - de a ataca înstr&inările făcute 

de moştenitor, de şi aceste înstrăinări ati avut loc după 
luarea inseripțiunii. Baza, acestui sistem se găsesce în art.
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781, 783. Este aprâpe cert că autorii codului Napoleon ati 

preferit, sistemul vechiului drept frances sistemului roman. 
La Romani separațiunea, patrimoniilor era absolută şi com- 

plectă. Patrimoniul eredității se administra și lichida ca 
şi la trimiterea în posesiune a averii celui în deconfitură, 
de un sindicat reprezentând pe creditori. Un conflict între 
creditorii eredelui şi creditorii eredităţei nu putea să se 
presinte. Aci unii jurisconsulți aii admis pe creditorii cari 
aii cerut separațiunea de patrimonii să fie plătiţi de erede, 
după ce însă creditorii acestuia ar fi satisfăcuți. 

In sistemul vechiului drept frances, separațiunea de 
patrimonii nu împedica pe moștenitor a înstrăina imobilele 
succesiunei şi cei ce câpătaii. proprietatea acestor imobile 
nu aveal să fie supăraţi de cei-ce ait obţinut separaţiunea 
de patrimonii. Din lucrările pregătitâre se vede că prin 
art. 781, '783 (C. N. 878, 8S0) s'a urmat sistemului dreptului 
vechiii franees. 

Acest sistem este adi părăsit în Franța (Vedi Planiol, 
IL, n. 2198). 

“Mai întâiii primul sistem presinta gravul inconvenient 
că lăsa pe creditorii defunctului să fie victima fraudei ere- 
delui. La ce ar servi separaţiunea de patrimonii dacă 'cre- 
ditorii defunctului ar vedea înstrăinată averea succesorală ? 
De altă -parte acest sistem se contradice prin acea că recu- 
n6sce dreptul de preferință al celor ce at obținut separa- 
țiunea de patrimonii, față cu cei căror eredele le-a constituit 
o ipotecă,.nu însă și faţă cu cei cari ait dobândit proprie: 
tatea imobilului succesiunii. Aşa în acest sistem se creâză 
dificultatea de a concilia că creditorul care a cerut separa- 

țiunea, de. patrimonil este preferat de un creditor cărui ere- 
dele a ipotecat imobilul şi este depărtat de cel ce a dobân- 
dit imobilul, de şi acesta trebue să respecte ipoteca constituită 
de erede. Dar imputarea, cea mai gravă ce se pâte aduce 
acestui sistem este că el nu ţine socotâlă de art. 1743. Pen- 
tru ce 6re codul Napoleon a introdus inscripţiunea separa- 
țiunii de patrimonii de cât pentru a acorda celor cari ai 
luat-o un adevărat drept real, care să pâtă fi exercitat față 
cu ori-cine. 

In legea belgiană controversa a dispărut. Art. 39 spune
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curat că privilegiul se opune celui ce a dobândit imobilul. 
Din reproducerea acestui articol de către redactorul rumân 
deduse Casaţia că drept de urmărire nu există. Acest ar- 
gument nu s'a găsit 'solid, pentru-că el nu a mai fost iînvo- 
cat de Secţ. I când s'a pronunțat pentru a doua 6ră. în ace- 
lași sens. In fine după ce' Curtea de Craiova, ca Curte de 
trimitere, a persistat în sistemul Curţii : din ' Bucuresci, a 
cărei decisiune fusese casată, “Secţiunile-Unite ai adoptat, 
sistemul pe care noi l'am credut că este cel bun, după care 
se recunbsce celor ce ai obţinut separațiunea de patrimonii 
dreptul de a urmări imobilele succesiunii față cu orik-cine 
ar » dobândi proprietaţea V. Dr eptul n. „66, 1902). 

art. arda. Cesionaril acestor! diverse creanţe privilegiate exercită 
întru tote aceleași drepturi,. cari le avea şi acei ce le-ai cedat aceste 
creanţe. | 

174. Acel care cumpără o creanță, privilegiată se bu- 
cură de tâte drepturile de cari se bucură și vindătorul 
acestei creanţe. Acest articol este general și se aplică nu 
numai la privilegii dar şi la ipoteci și la ori-eari alte arep- 
turi, cum ar fi anticresa. Creanţa,. fina principalul Și Siu- 
ranța, de care este înconjurată” acâstă creanță fiind un acce- 
soriti, este natural ca accesoriul să urmeze principalul și că 
prin: urmare acel care are. principalul are și accesoriul; deci 
dar, acel care e cesionar este pus în aceaşi posiţiune în 
care se găsea și cedentul. | 

Ne aducem. aminte că art. 1737 la n. 2'ne spune că 
acel care a dat bani ce ai servit, la, achisiţiunea, unui imobil 
este privilegiat, trebue însă să se constate. într un mod au- 
tentie prin însuși actul de împrumutaăre că suma era desti- 
nată a fi întrebuințată la acâsta, şi în al douilea rînd trebue 
să se constate prin chitanța vîndătorului că plata, preţului 
s'a făcut cu banii împrumutaţi. lar la n. 5 se spune că „acel 
care a împrumutat bani pentru a îndemnisă pe lucrători, se 
bucură, de același privilegii, însă numai în cas când între- 
buinţarea banilor va fi constatată în mod autentic ca și la 
achisițiunea unui imobil.“ Apoi art. 1740 spune: , Asemenea 
Și acel care a dat bani pentru cumpărarea, unui imobil, con- 
form aliniatului 2 de la art. 1737, conservă privilegiul săi
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prin transeripțiunea titlului care constată destinațiunea îm- 
„ prumutării şi trecerea asupra sa a tuturor drepturilor vîn- 

dă&torului.* 
Și art. 1742 spune ca: „Acei cari ai împrumutat pen- 

tru a "“indemnisa pe persânele de mai sus cu bani a căror 
întrebuințare se constată conform. aliniatului 5 de la art. 
1787, conservă privilegiul lor prin prescripţiunea proceselor- 

verbale ale experţilor menţionate la aliniatul 4 al artico- 
lului 1737. 

Nu trebue uitat încă, că în subrogațiune avem princi- 

piul că acel care: plătesce pe un creditor este substituit 

acestui creditor (art. 1106). | 

Avem dar trei ceasuri: casul de subrogare, casul de 

cesiune şi casul în care cel de-al treilea plătesce mai înainte 
chiar de a nasce creanța privilegiată, așa presupun n. 3 şi 

5 de sub art. 1737, că acel care a dat bani i-a dat mai în- 
nainte de a se face cumpărarea, mai înainte de a se începe 

lucrarea, fiind-că dacă i-ar fi dat în urmă era sait subro- 

gare, sail cesiune. 
Este curios că legiuitorul, după ce în cât privesce do- 

vada ce trebue să facă cine-va de cum a înaintat banii în 

scop. de a se cumpăra un imobil sai de a se plăti construe- 

torii și că în realitate acești bani înaintați au fost între- 
buinţaţi la acestă destinaţiune, după ce — dicem — arată că 
aceste două evenimente trebuesc să fie constatate cu act 
autentic, apoi, în cât se atinge de dobândirea privilegiului 
vînd&torului, architectului și antreprenorului, legrea mai cere 
ca cele fapte constatate de împrumut și întrebuințare de 
bani să fie supuse aceluiași mod de publicitate la care sunt 

supuse însăși privilegiile în locul cărora vin acei cari uii 
dat banii. 

Legiuitorul ar îi facut nul mai bine să fi pus un prin- 
cipiti general pentru cesionar pentru casul de subrogaţiune, 

„fie legală, fie convenţională și pentru ceasul în care cine-va 
mai înainte chiar de existența, ereanței a înaintat bani în 
scop de a fi întrebuințaţi la, destinaţiunea arătată. Principiul 
ar fi fost ca acel. care voesce să se bucure de privilegiile 
acordate de lege, mai întâi să fie dator a-și constata cre- 
anţa sa într'un mod autentic. și al douilea să se facă men-
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țiune în actul de publicitate al privilegiului, că în realitate 

dînsul este care se bucură de acest privilegii. Cu modul 

acesta se- evită repetiri inutile, se evită al duoilea incon- 

venientul că legea nu obligă a da publicităţei de cât numai 
pe acel care a înaintat banii mai înainte de crearea privi- 

legiului, iar pentru subrogat ca și pentru cesionar legea nu 
dicea nimic; așa în cât cesionarul ea Și subrogatul nu sunt 
ţinuţi la nici o formalitate de publicitate. 

In acest punct dar legea este de criticat și cu atât mal 
puţin: este de înțeles redactorul nostru, cu cât în privința, 

acâsta, avea în legeu - belgiană art. 5 care qicea:: „Cesiunea 
unci creanţe privilegiate sau cu ipotecă înscrisă ca şi sub- 
rogațiunea unui drept de felul acesta; nu va putea să fie 

oposabilă terţulul dacă ea nu resultă dintr'o enunțare și 

dacă nii s'a făcut menţiune . în marginea. înserisului despre 
ac6stă cesiune sait subrogaţiune.“ 

“Legiuitorul nostru n'a pus acest lucru. N egreșit este 

de povăţuit acel care se găsesce subrogat saii cesionarul 
să facă menţiune de cesiune sait subrogare în. marginea 
inseripţiunii privilegiului, însă nu este mai: puţin adevărat 
că dacă nu o face, nu i se pâte imputa nimic, afară numai 

dacă dînsul ar fi înaintat 'banii mai înainte de a se nasce 
lucrul, în care.cas legea dice că trebue să se facă menţiune 
de darea și întrebuințarea sumei în marginea însoripțiunei 
sait transeripțiunei. 

Cum vedem redactorul rumân, tcmai în căsul în care 

frauda, ar fi. mai puţin de temut, de 6re-ce acel care înain- 
teză banii pentru ca să plătâscă pe vîndător saii- pe antre- 
prenor, trebue să 'și constate creanţa printr'un dublu act: 

autentic, deci frauda este aprâpe imposibilă, tocmai în acest 

cas legiuitorul mai cere să se facă menţiune de acâsta 
şi în marginea transerierei sai înscrierei, pe când pentru 

cesiune care pâte să fie făcută printr'un act sub semnătura 
privată, :saii pentru subrogaţiune care se pste face chiar 

fără înscris, legiuitorul nu mai cere nici o măsură de pu- 
blicitate. 

In fine- legiuitorul nu dice "niimie în privinţa aceluia 
care ar înainta bani unui coîmpărțitor ca să plătescă pe co- 

moștenitorii sau coîmpărţitorii săi. |
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Art. 1788. intre creditori, privilegiile nu produce nici un efect în 

privinţa imobilelor de cât atunci când ele s'a adus la cunoseința publică, 

prin inseripțiune, şi numai de la data acelei inscripţiuni în registrele tri- 

bunalelor de prima instanță destinate penru acâsta, după modul determinat. 

de lege, afară de singarele excepţiuni ce urmâză. 

Art. 1745. 'Tote creanțele privilegiate supuse la formalitatea inserip- 

ţiunei, în privinţa căror nu.s'ar fi îndeplinit condiţiunile privilegiului, nu 

încetâză cu tâte acestea de a fi creanţe ipotecare ; însă ipoteca în privinţa 

tuturor persânelor al treilea nu datâză de cât de la epoca inseripţiunilor 

cari vor trehui făcute, după cum mal jos se va arăta. 

175. Două idei puse de legiuitor. Prima: privilegiul 

“asupra unui imobil trebue să fie supus unei condițiuni de 
publicitate. In privința ac6sta am arătat cari sunt aceste 
condițiuni în anume casuri determinate de legiuitor. Am 
vedut ce cere legiuitorul pentru ca să fie dat publicităței 
privilegiul vîndătorului, privilegiul copărtaşului, antrepre- 
norului și chiar al creditorului moștenirei şi al legatarilor 
cari at cerut separaţiunea de patrimonii. 

"A doua ideie reiese din art. 1745 că dacă un creditor 
privilegiat nu 'și-a luat inscripţia în termenul fixat de lege, 

pâte s'o ia şi mai târziu, însă privilegiul săi degenereză 
într'o iîpotecă, adică privilegiul săi nu pâte să aibă dată de 

cât din momentul în care s'a luat inseripţiunea. 
Așa, copărtașul trebue să ia inseripțiunea pentru asi- 

gurarea sultei, sati altei creanţe ce ar resulta din împărţire 
în termen de 60 de qile. Dacă el a luat inseripțiunea în 
acest termen, este considerat creditor privilegiat din mo- 
mentul facerei împărțirei, adică inscripțiunea are efect re- 
troactiv. Dacă a lăsat să trâcă acest termen de şease-decă 

(ile copărtaşul încă pâte să ia o inscripţiune, însă nu mai 

are un privilegii ci. o ipotecă, dînsul nu va fi considerat 
ca creditor cu preferință de cât din momentul luărei in- 
seripțiunei. ..- 

Există o mică deosebire în modul dea exprima în 
art. 1788 și 1745. In art. 1788 ar av6 aerul legiuitorul să 

„Spună că înţelege măsura pe care o pune sati o circumscrie: 
numai faţă cu creditorii, fie ipotecari, fie privilegiați, fie 
simplu chirografari; pe când în art. 1745 înțelege să vor- 
b6scă de tâte persânele cele de-al treilea în cari se cuprind
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acei ce dobândesc asupra imobilului un drept real ca usu- 
fructul, saii chiar plina proprietate. Acâstă diferență de a 
se exprima a legiuitorului nu trebue să ne ție în loc, fiina-că, 
atât în art. 1738 cât şi în art. 1745 este vorba, de tâte per- 
sonele cele de al treilea, fie că, aceste persâne s'ar găsi ere- 
ditori, chirografari, ipotecari saii privilegiați, fie că ar avâ 
vre-un alt drept real asupra imobilului pe care se pretinde 
privilegiul. aie IE - 

176. Dacă legiuitorul se mărginea aci, aşa cum a făcut 
legiuitorul belgian, atunci n'am fi avut nici o dificultate. In 
adevăr legea belgiană în art. 29 dice: „Intre creditori pri- 
vilegiul nu produce efect faţă cu imobilul de. cât dacă s'a 
dat publicităţei prin înscriere în registrele constatatâre de: 
ipotecă, prin excepțiune de privilegiile cheltuelilor de ju- 
decată.“ o 

Redactorul rumân însă a găsit de cuviinţă să lase 
acestă redacţiune şi. a luat pe aceea a codului Napoleon,. 
care adaogă: „și numai de la data acelei inscripțiuni în re- 
gistrele tribunalelor, ete.“ 

Vrea să dică pentru creditor privilegiile nu produce 
nică un efect în privinţa imobilelor, de cât atunci când s'ati 
adus la cunoscința publică prin inseripţiune şi numai „de la 
data ucestei inscripțiuni. i m | 

Când am: vorbit despre natura privilegiilor, am spus 
că afară de privilegiile cari resultă din contractul de ama- 
net, cele-l-alte nu iaii nascere de cât de la lege; elenu pot 

să resulte din o convenţiune și am adăogat, după însăși 
definițiunea dată de legiuitor, că la privilegii se caută. pre- 
ferința după natura creanţei 6ră nu după data lor, punând 
principiul din dreptul -roman: „Privilegia non. tempore sed ez 
causa estimantur“. Nu avem să: ne. ocupăm în materie de pri- 
vilegii despre data la care a luat nascere privilegiul, cum 
trebue a ne ocupa în: materie de ipoteci, unde se aplică 
principiul : „Prior tempore polior jure“, ci ne vom uita la cali- 
tatea creanței. Am vădut deja că sunt privilegii cari nasc 
mult mai târditi şi cu tâte acestea sunt preferite altor ore- 
anțe chiar. privilegiate, cari deja existat. în mormnentul când 

a luat: nascere acest privilegii. : 
* Dacă acesta este principiul care ne conduce în mate- 

68155 43
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rie de privilegii, că nu trebue să -ne ocupăm de epoca în 
care ia nascere privilegiul, ci să vedem de ce natură este 
creanţa, atunci cum vine legiuitorul să dică că privilegiul nu 
pâte să fie considerat de cât de la data acelei inscripţiuni? 

Vrea să dică s'a gândit să asimileze, în cât privesce pri- 
vilegiile imobilelor, unei adevărate ipoteci. 

Legea adaogă „afară de singurele excepțiuni ce urmeză“. 

La ce se rapârtă aceste excepțiuni cari urmâză? La 

principiul că nu pâte să fie preferinţă de cât de la data 

publicităței, sai la principiul că trebue să consiste publici- 
tatea prin inscripţiune? Se raportă și la una și la alta. In 

cât-se atinge de obligaţiunea luarea inseripţiunii, vîndăto- 
rul nu este ținut să dea publicităţei privilegiul s&i prin o 
inscripţiune, ci acest privilegii se face cunoscut prin tran- 
scrierea actului de vîndare. care constată că preţul sai parte 
din preţ este încă datorat. 

Asemenea se rapârtă şi la ideia că nu are privilegiul 

dată de cât din momentul. înscrierei, de 6re-ce coeredele 
trebue să ia inșcripțiunea în șâse-deci de dile şi dacă a 
luat inscripțiunea în acele 60 de qile, acâstă publicitate are 

efect retroactiv şi privilegiul este considerat din momentul 
în care a luat nascere creanța. Creditorii şi legatarii sunt 
datori să ia inscripțiunea în ș6se luni și dacă ai luat-o pri- 
vilegiul lor este asigurat. Deci dar cuvintele: „afară de ex- 
cepțiunile ce urmeză“ însemnâză că coeredele, creditorul 
ca şi legatarul care a luat inscripţiunea în termen, şi ai. 
privilegiul nu de la epoca în care ai luat acâstă inserip- 
țiune, ci de la nascerea creanţei. 

Rămâne însă cestiunea: ce a voit să înţelâgă legiui- 
torul prin cuvintele: „de la data înscrierei“ 5 

Aci ne. găsim în “faţa a două sisteme. 
Un sistem dice: aci constatăm o greşală de redacţiune. 

Legiuitorul s'a gândit să spue că privilegiul există, însă că 
creditorul privilegiat nu pote să invâce privilegiul săi de 
cât dacă l-a dat publicităţei. Copărtaşul are neapărat un 
privilegiu, nu de.la epoca în care "| face public, ci de la 
epoca împărțirei, însă acest copăriaş nu p6te invoca privi- 

legiul sâii de cât numai dacă în realitate a luat inseripţiu- 
nea şi când legiuitorul dise „de la data inscripţiunei“ â în-
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țeles cum .că privilegiul există, însă acel care are acest pri- 
vilegiii nu *] pâte invoca de cât din momentul în care “l-a 
făcut public. (Troplong, II, n.: 196 bis). Na 
„Acestă explicațiune nu pâte să resiste  criticei că se 

violeză însăși redacțiunea fiind-că articolul nu spune că, : 
numai dacă supui inscripţiunei, poți să invoci privilegiul, 
ci spune curat „de la data inscripțiuuei“. Putem dice 6re, 
de. altă parte, că legiuitorul s'a gândit să asimileze privile- 
giul cu ipoteca? Nimeni nu a susținut acâsta. T6tă lumea 
recunbsce că privilegiul se consideră după natura, creanţe, 
jar nu ca ipoteca din qiua publicităţel. | 

« Care dar a fost scopul legiuitorului? Ce a avut el în 
„vedere? Ca să putem răspunde trebue să ne punem, cum 
am făcut adesea, la epoca când coâul Napoleon a fost re- 
dactat și să vedem care era starea de legislaţiune ce se 
găsea atunci în vig6re. Am menţionat deja în timpul drep- 
tului așa numit intermediar două legi: Legea din Mesidor 
anul al III-lea şi legea din 11 Brumar anul al VII-lea, legi 
f6rte importante pentru-că într'însele găsim sistemul cu to- 
tul opus celui ce se practica în dreptul vechii frances. 
Unui sistem ocult se substitue un sistem de publicitate. 

In sistemul legei din Brumar: publicaţiunea unui pri- 
vilegii asupra imobilului trebuia mai în tot-d'a-una să pre- 
c$dă creerei chiar a creânţei privilegiate. Așa, antrepreno- 
rul dacă voia să 'și aibă privilegii, trebuia ca primul pro- 
ces-verbal să fie supus publicităţii şi să se constate în acel 
proces-verbal până la ce sume înţeleg părţile să facă con- 
strucțiuni. La acâsta se exceptă privilegiul vîndătorului care 
pote fi dat publicităței chiar în momentul în care se face - 
vîindarea, și atunci odată cu creanţa nasce şi privilegiul. Pu- 
tem dar pune ca principii că, în legea din Brumar, publi- 
caţiunea unui privilegiu nu putea să fie în urma creerei. 
acestui privilegii, ci trebuia ca publicaţiunea sai să pro- 
cedă sai cel puţin să fie concumitentă cu crearea însăși a 
acestui privilegii. 

_- Redactorul codului Napoleon:a avut în vedere acâstă 
disposiţiune, care nu era formulată întrun text de lege, dar 
care când era vorba de privilegiul architectului, dicea, că 
trebue să fie luată inseripțiunea mai înainte ; iar când era
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vorba de privilegiul vîndătorului să fie în același timp cu 

transeripţiunea și voind să generaliseze printr'un principii 

a dis că, în cât privesce privilegiile, ele nu pot avea dată 

de cât din momentul în care aii fost date publicităței cu ex- 
cepţiunile următâre, adică cu excepțiune pentru coerede şi 
pentru creditori sati legatari, în care cas inscripțiunea are 

efect, retroactiv. Se 
EHiocă ce a voit să facă legiuitorul, însă cu modul de a 

se exprima ajunge la acest resultat că se confundă privile- 

giile cu ipotecile. 
177. Acum că am arătat care a fost intențiunea legiui- 

torului şi cum este de criticat redacțiunea articolului, să 
vedem dificultățile practice cari se presintă în cât privesce 
privilegiile . vîndătorului şi ale antreprenorului; pentru-că 

cum die când se spune: „afară de excepţiunile ce urmeză, 
însemnâză că pentru copărtașii, creditorii sau legatarii moș- 
tenirei, oră dînşii 'şă-aii luat inscripțiune în termen de şese- 
decă dile sait șâse luni şi atunci acâstă inseripţiune are. 
efect, retroactiv şi admitem principiul că ei își ai privilegiul 
asigurat; ori nu ait luat inscripțiune în acest interval şi 
atunci pot să o ia mai târdiii, însă în acest cas privilegiul 

degenerâză în ipotecă. ” 

178. Să luăm pe vîndător. Vîndătorul privilegiat con- 

_servă privilegiul săi, dice legea, prin transcrierea titlului 

care a transferat proprietatea cumpărătorului și care titlu 
constată că se datoresce întreg sai parte din preţ. Atât co- 

dul Napoleon cât şi legea belgiană, de şi spun că privile- 
giul vîndătorului pâte să fie asigurat prin simpla transcriere, 
nu depărtâză ideia de inseripţiune, ba încă, atunci când pâr- 

țile se mulţumesc a da publicităței privilegiul prin transcrip- 
ţiune impun conservatorului de registru să ia din oficii şi - 

_o inscripțiune sub pedâpsă, dacă nu ar lua acâstă inscrip- 

țiune, să fie ţinut la daune interese către: acel care ne- 

cunoscând acest privilegii ar fi tratat cu cumpărătorul; 
„afară de casul— dice legea belgiană —când părţile pot să 
dispenseze pe conservator de luarea acestei inseripţiuni. La 

noi s'a lăsat la o parte cu desăvîrşire ideia de inseripțiune 
şi S'a dis că vîndătorul 'şi conservă privilegiul prin tran- 

scrierea, actului de vîndare. |
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| Intrebarea însă este: până când se pâte face acestă 
transcriere a actului de vîndare? a | | 

In privinţa acâsta legea din Brumar fixa o regulă și 
dicea că dacă vîndătorul nu transerie, vîndarea nu e con- 

siderată ca făcută față cu cei de al treilea (art. 29). Acâstă 
„ideie de a face din transcriere o condiţiune, după care vîn- 
darea să fie considerată ca făcută față cu terţele persâne, 
s'a şters din codul Napoleon și în interval de mai mulţi ani 
până la, 1840 s'aii găsit într'o dificultate f6rte mare atât ju- 
risprudenţa cât şi doctrina ca să determine în ce interval 
de timp pâte vîndătorul să transcrie actul de vîndare. 
La 1840 însă vine o modificare a codului de procedură 

frances şi se spune că vîndătorul este dator să facă cunos- 
cut privilegiul săi, fie prin inscripțiune, fie prin transerip- 

țiune, în termen de 45 dile de la epoca vînqării. Așa dar 
după acest sistem, întocmai cum este vorba de copărtași şi 

de creditorii sait legatarii suecesiunei, se dă un termen ca 

privilegiul să fie supus publicităţei, se dă efect retroactiv 

acestei inseripţiuni luate în termen şi privilegiul degenereză 

în ipotecă dacă se ia inseripțiunea, mai târdiă. . 

Legea belgiană dice şi dînsa, ca legea din Brumar, că 

pe câtă vreme nu s'a făcut transcrierea, vîndătorul nu este 

considerat că a transoris proprietatea (Martou, Vol. II, n. 636). 

La noi se dice că nu pâte să invâce : lipsa . de tran- . 

scriere de- cât acela care ar avea drepturi reale asupra imo- 

bilului, sati mai bine că lipsa de transcriere face că vînda- 

rea nu pâte să fie oposabilă acelora cari ati drepturi reale 

asupra imobilului. (Vedi art. 1295, cod. civ. şi 793 proc. civ.). 

Ce se întîmplă când cumpărătorul ne-âvând transcris 

actul de vîndare ipotecâză el imobilul vîndut? Așa, Primus 

vinde lui Secundus fondul A, astă-Qi, a doua di Secundus 

ipotecâză lui Tertius acest fond şi Tertius imediat ia inserip- 

țiune ipotecară; Primus peste trei dile merge de face tran- 

scrierea, actului de vîndare în care menţionâză că prețul 

sait parte din preţ este încă datorat. Cine se preferă faţă cu 

Secundus, Primus saii Tertius? Când vine legea şi dice că 

trebue să fie supus publicităței şi că numai de la data acâsta 

îşi are nascere privilegiul, însemn6ză că în asemenea cas 

va fi preferat Tertius vîndătorului Primus? Dar este drept
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acâsta, putem admite acâstă ideie? Noi nu o credem. Nu 
" credem că legiuitorul, dacă sar fi gândit la cestiune, ar fi 
resolvat-o în acest sens, pentru-că cel d'intâiii lucru ce am 

întreba pe acel care tratâză cu Secundus ar fi: de unde al 
ştiut tu Tertius că Secundus e proprietar pe acest imobil, 
de Gre-ce imobilul după acte este al lui Primus? Atunci 
când ai pus ipoteca a trebuit să ceri actul de vîndare ca să 
veci cum a vîndut Primus și din două una: saii n'ai cerut 
actul de vîndare și atunci escă bănuit, sait l-ai cerut șia tre- 
buit atunci să vedi negreșit că preţul nu este plătit şi deci 
nu poţi să invoci ipoteca ta; alt-fel ai fost ori un stultus, ori 
de rea credinţă şi te-ai înțeles cu Secundus ca să înşeli pe 
Primus. Să nu uităm că între Primus şi Secundus vîndarea 
e perfectă, chiar dacă actul de vîndare n'ar fi nici legalizat 
de tribunal, fiind-că vîndarea este un contract consensual 
şi proprietatea se transmite din momentul în care părţile 
sunt de acord asupra preţului şi asupra lucrului care s'a, 
vîndut, aşa în cât cumpărătorul, mai înainte chiar de a se 
legaliza actul de vîndare, pâte forte bine 'să înstrăineze sau 
să ipoteceze lucrul vîndut. Prin urmare credem că ar fi bine 
pe câtă vreme un text nuse opune la acâsta, să dicem ceea 
ce se dice în legea belgiană şi ce se dice în legea Brumar 
că, este adevărat cum că lipsa de transcriere nu pâte fi in- 
vocată de cât de persânele cari ai drepturi reale asupra 
imobilului, însă nu se pâte considera imobilul 'ca transmis 
până nu e făcută transcripțiunea și acel care vrea să se 
îmbrace cu drepturile cumpărătorului ca să pretindă că are 
proprietatea, imobilului transmisă, nu-pâte să invâce un 
drept mai mare de cât are cumpărătorul prim şi atunci din 
“două una: ori proprietatea nu este transmisă pentru dînsul 
şi dar nu pâte să fie ideie de ipotecă saii vîndare ca fiind 
făcută de acela care nu are proprietatea, ori proprietatea 
este transmisă și cel ce recunâsce că proprietatea este trans- 
misă trebue să recunâscă în același timp că preţul sai 
parte din el nu este plătit şi deci a avut în vedere că există 
un privilegii şi înțelege ca, acest privilegii să fie oposabil 
acelui care a cumpărat. 

„Sistemul ce propunem întîmpină obiecţiuni destul de 
seri6se.
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“Depărtăm uşor obiecţiunea care consistă a dice: dacă 
legiuitorul rumân ar fi voit să adopte sistemul legii belgiane, 
care este acela al legii din Brumar, nu avea de cât să re- 
producă art. 1 al legii belgiane. Am făcut de la început ob- 

servuţiunea că nereproducerea unei inovaţiuni a legei.bel- 

giane de redactorul rumân, nu însemnâză absolut că redac: 
torul rumân a înțeles să creeze prin acâsta o disposiţiune 
contrarie, de câte ori el se mulţumesce a, reproduce textul 
frances. Ce a făcut redactorul rumân? A luat primele trei 
secțiuni după legea belgiană cu Gre-cari variante nu prea 

norocite şi de-odată cu secţiunea IV revine la textele fran- 
cese. Redactorul rumân nu putea reproduce art. 1 al legii 
belgiane, relativ la transeripțiune, pentru-că reserva materia 

transcripțiunii pentru codul de procedură civilă. 

Se obiectâză însă că art. 1740 spune că vîndătorul con- 
servă privilegiul scăi prin transcripțiune; când se dice conservă vrea- 

să dică că dacă transeripţiunea nu are loc, privilegiul este 
perdut, ori în sistemul ce propunem privilegiul nu se perde 

nici-odată ; pentru-că sai transcrierea s'a făcut și privilegiul | 
este conservat, sai nu s'a făcut transeripţiunea şi privile- 

giul încă nu este perdut. Am putea, observa că şi art. 30al 
legii belgiane se servă tot de cuvintele conservă privilegiul. 
Se mai r&spunde că se pote ca transeripțiunea să fie avut 
loc, însă nu s'a menţionat că se datoresce preţul, în total 

saii în parte, atunci privilegiul este perdut. . 

Se vede dar la câte dificultăți pote să dea loc acestă 
lipsă de prevedere din partea legiuitorului, care nu avea de 
cât să reproducă textul din procedura francesă, unde se 
pune un termen de 45 dile pentru inscripțiune. 

- 179. Mai dificil este « cu. privilegiul architectului sau în- 
treprinqătorului. 

Legea belgiană fix6ză un termen de 15 dile după pri- 

mirea, lucrărilor pentru inscripțiunea celui 'de al doilea: 

proces-verbal. Legea francesă nu spune nimic despre ter- 

men, însă dice că dacă s'a făcut înscrierea celui de al doi- 
lea proces-verbal, privilegiul ia dată din momentul în care 
s'a, înscris cel d'intâiii proces-verbal. 

Redactorul nostru nu a spus nimic din tote acestea. 
Ce avem să hotărîm? Vom dice că îndată ce s'aii încheiat,
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cele două procese-verbale să consiliem pe antreprenor a 'şi 

lua inseripțiunea și atunci are privilegiul asigurat tot din 
Qiua primei inscripțiuni. Dacă însă creditorul lasă să trâcă 
un timp îndelungat, el pote să fie amenințat a 'și vedea 
dreptul s&ii sacrificat în favârea creditorilor ipotecariă saii în 

“favârea vre-unul cumpărător. 

CAP. II[ 

Despre ipoteci 

Art. 1764. Ipoteca este un drept real asupra imobilelor. afectate la 
plata unei obligaţiuni, 

180. Din definiţiunea, dată de art. 1746 reese că ipoteca 
„este un drept real. Cun6scem în de ajuns ce însemneză un 
drept real care se opune tot-d'a-una dreptului de creanță. 
Dreptul de creanţă face să nască legături juridice, raporturi 

_de la o persână la alta, adică creditorul urmâză credinţei 

debitorului; pe când dreptul real se exercită direct asupra 

lucrului fără să mai fie necesitate de intermediul altei per- 
s6ne. şi de altă parte este oposabil tuturor, în acest -sens 
că în ori-ce mână ar trece lucrul asupra căruia se exercită 

"dreptul. , | - 
Un drept real constitue el tot-d'a-una. un desmembră- 

„mint de proprietate? Am tratat cestiunea în Vol.I, Tit. 
Despre Proprietate, n. 11, cestiunea unde am combătut siste- 
mul lui Mareade, care distinge jug ad rem de jus în rem. . 

Noi de la început am primit ideia că dreptul real este 
sinonim cu desmembrămînt de proprietate. Cine . dice un 
drept real, dice că are asupra lucrului o părticică din avan- 
tagele pe cari le oferă întreg dreptul de proprietate. 

Ipoteca dar fiind un drept real, o considerăm ca o păr- 
ticică din proprietate. a Ra 

Demolombe nu a voit să vadă în ipotecă un desmem- 
brămînt de, proprietate. I-a, venit grei să întindă acest drept 
până a vedea într'însul un desmembrămînt de proprietate 
Şi dice că ipoteca nu atribue acelui care are acest drept nici 
una dih prerogativele ce oferă dreptul de proprietate.
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| Ipoteca face parte din lucrurile incorporală. In sistemul 
care nu vede în ipotecă un desmembrămînt de proprietate 
nasce întrebarea: dacă ipoteca este un drept mobiliar sai 
un drept imobiliar. - Ri 

Cestiunea are interes practic. Mai întâiă, din punetul 
de vedere al capacităţei : alta este capacitatea de a dispune 
de un lucru. mobil şi alta de a dispune de un lucru imobil, 
Asupra punctului de a se sci dacă ipoteca este un drept 
mobiliar sau imobiliar, Valette dicea (Privilăges et Hypo- 
thăques, n. 123, 124), că ipoteca este un drept mobiliar. E] 
argumenta, ast-fel: ipoteca este un accesoriti al creanțel. 
Creanţa este principalul şi prin urmare dacă creanța este 
un drept mobiliar— și necontestat că creanţa este tot-d'a-una 
un drept mobiliar— ipoteca, care nu este de cât accesoriul 
creanței, nu pote fi de cât un drept mobiliar. In practică 
chiar — dicea Valette —un tutor care nu pâte.să dispue de 
o avere imobiliară de cât în formele şi casurile anume de- 

„terminate, pâte primi plata unei creanţe în numele minoru- 
lui, pâte să dea descărcare şi când creanţa acâsta va, fi asi- 
gurată cu ipotecă, el pâte fârte bine să mârgă înaintea tri- 
bunalului să. declare că suma datorată s'a plătit şi prin 
urmare ipoteca s'a, desființat. Ecă dar că un tutor pâte dis- 
pune de ipotecă, după cum pâte dispune de ori-ce lucru 
mobiliar. 

Cu t6tă autoritatea -lui Valette, opiniunea sa nu a putut 
prevala. E! s'a influenţat de un cas care se presinta în fapt; 
dar care nu pâte resolva cestiunea în sine. Este adevărat 
că ipoteca este un accesoriii al creanței, de unde necontes- 
tat un tutor pote să primâscă sumele ce se datorese mino- 
rului și să dea, descărcare; este iarăși necontestat că mino- 
rul emancipat, primind cu asistenţa curatorului o sumă de 
bani care era asigurată cu ipotecă, pâte să dea descărcare 
Și pentru creanță și pentru siguranța cu care era asigurată 
acâstă creanță. Dar nu e mai puţin adevărat că ipoteca este 

un drept imobiliar. | 

Dacă ne raportăm la destinaţiunea bunurilor făcută: de 

către legiuitor în art. 471, vedem că în enumeraţiunea pe 
care o face legiuitorul nu intră şi ipoteca; însă nu e mai 
puţin adevărat ca legea spune că sunt imobile prin obiectul
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la care se aplică? Ipoteca este un drept asupra unui imobil. 

Tâte drepturile cari se aplică asupra unui imobil sunt drep- 
turi imobiliare. Nu este tocmai exact că pote să dispună de 

o iîpotecă, acel care dispune de un drept mobiliar. Dacă ipo- 

teca se stinge când s'a plătit creanţa, acâsta este din causă 
că nu pâte să existe accesoriii acolo unde nu este principal. 
Și apoi dacă teoria lui Valette ar fi exactă ar trebui să di- 

cem: că tutorul pâte dispune de ipotecă şi în casul când 

creanța nn este plătită, lucru pe care nici el nu 7] permite. 

Un.tutor, de şi pâte declara că având. suma de bani dato- 
'rită primită, ipoteca trebue să fie stinsă, totuși nu pote sin- 

gur în mod valabil înaintea tribunalelor să renunțe în nu- 
mele minorului la garanţia cu care este asigurată creanţa 

cutare. Cu alte cuvinte tutorul nu pâte dispune de ipotecă, 
fie că ar renunţa la ea, fie că ar primi ca un alt creditor 
să ia rangul care ocupă minorul cu creanţa asigurată cu 
ipotecă. Deci dar tutorul neputând face lucrul acesta, ipo- 

teca fiind un drept care se aplică la un imobil, vom dice 
că ipoteca este un drept imobiliar care adesea va urma re- 
gulelor dreptului mobiliar, în acest sens ca fiind accesoriul 
unui drept mobiliar, atuncă când acest drept principal este 

desființat, ipoteca de şi drept imobiliar, fiind accesorii, trebue 
să fie şi dînsa desfiinţată. (Christescu, art. 1746, ad.n.1şi2). 

181. Legea nu ne spune în ce consistă dreptul de ipo- 

tecă,: ci se mulțumesce numai a spune în definițiune că ipo- 

teca este un drept real asupra unui imobil afectat la, plata 
unei obligaţiuni. 
- Cundscem deja că ipoteca consistă în aceea că credi- 
torul ipotecar este în drept să vîndă imobilul asupra căruia 
se exercită ipoteca şi să se plătâscă din preţul vînqării 
acestui imobil, cu preferință creditorilor chirografari. Ipo- 
teca dă acelui care oare dreptul de urmărire a imobilului 
în ork-ce mână sar găsi. Vrea să dică dar ipoteca este un 
drept real asupra unui imobil, care dă creditorului, ce-și 

are asigurată cu acâstă ipotecă creanța sa, dreptul de a se 
plăti cu preferință din preţul acestui imobil și dreptul de 
a-și exercita în ori-ce mână s'ar găsi acest imobil. 

Art. 1746, al. II. — Ipoteca este în natura el nedivisibilă şi subsistă
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în întregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fie-cărul şi asu- 
pra fie-cărei porţiuni din acele imobile. | 

182. Indivisibilitatea este unul din. caracterele princi- 
pale ale ipotecei; indivisibilitatea acâsta se traducea de 
către Romani într'o formulă simplă, într'una din acele for- 
mule fericite cu cari în puţine cuvinte exprimaii ideia unei 
întregi instituții: Lst totu în totu et tota în qualibet partem. 
Acâsta însemnâză că dacă, de exemplu, s'a ipotecat un imo- - 
bil şi dacă o parte din creanţă a fost plătită, restul este 
asigurat în întreg imobilul și debitorul nu pâte cere degre- 
varea unei părţi din imobil proporţional cu partea din 

creanță ce.sa: plătit. Și €răși, dacă presupunea că acest 

imobil ar fi divisat între moştenitorii debitorului, sati dacă 
însuşi debitorul ar fi vîndut o parte. din acest imobil, acâstă 
parte din imobil este afectată la plata întregei datorii ipo- 

tecare. 
183. Caracterul indivisibilităţer * Ri are aplicarea sa Şi 

mai departe. Așa în jurisprudenţa francesă s'a presintat . 
adese-ori următârea speţă: se ipotecâză printr'un singur 

act și pentru asigurarea unei. singure creanţe, de exemplu 
de 100.000 lei, în diua.de 1 Februarie două imobile, fondul 

A şi fondul B; la 15 Februarie același debitor ipotecâză în 

al douilea rang pentru 'o sumă de 30.000 lei fondul A și la - 
15 Martie ipotecâză €răși în al douilea rang pentru suma 

de 30.000 lei fondul B. Creditorul cel d'intâiă pune în ur- 

mărire, nu amândouă imobilele, ci numai fondul A şi vîn- 
dând acest imobil obţine preţul de 100.000 lei, și cere a 
i se da întrega sumă de. 100.000 lei, pentru-că: atât este 
creanţa ce are el asupra acestor dou& imobile. Resultatul 
practic la, care ajungem cu modul acesta, ar fi că creditorul 
ipotecar, căruia, i s'a afectat fondul A pentru suma de 30.000 

lei, de şi-a avut ipoteca sa la 15 Februarie, pe când cel-alt 

căruia i s'a ipotecat fondul B a avut-o la 15 Martie, totuși 

'ŞI vede ipoteca sa aprâpe fără nici un folos, în acest înţe- 
les că tot fondul A servă la plata ipotecei celei d'intâii, 

iar fondul B este descărcat de ipotecă, pentru-că creanța 
este plătită şi cel de-al treilea creditor, de și venit în urma 
celui de-al douilea, 'ŞI va avea ipoteca sa asigurată : în fon- 

dul B.
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Asupra acestui punct în practică unii ati voit să mal 

restrîngă dreptul primului creditor şi să-l sil6scă a urmări 

amândouă imobilele în același timp; sistemul însă nu a 

„reuşit, pentru-că de aceea creditorul cel dintâi și-a asi- 
gurat ipoteca cu două imobile ca să aibă ori-când înlesnirea 
de-a intra în sumele lui de bani. S'a propus atunci un alt 

sistem şi s'a dis: să considerăm că asupra fondului A de 
la care s'a obținut 100.000 lei, parte din acest imobil ar fi 
fost plătită cu banii acelui de-al douilea creditor ipotecar 
şi să substituim pe acest al douilea creditor ipotecar pentru 
suma. de 80.000 lei în drepturile celui d'întâiii creditor și să 
vie el atunci pe fondul B cu acâstă sumă de 30.000 lei. 

Era natural ca, acest sistem, care era negreșit inventat 
pentru ca să micșoreze Gre-cum efectele unei nedreptăţi ce 
s'a comis în detrimentul celui de-al douilea creditor ipote- 
car, era natural — dicem — ca acest sistem să nu fie primit, 

fiind-că nu are nimic logic, nimic legal, nimic juridic în- 
„trînsul. Nu este exact că suma pe care a dat-o creditorul 
ipotecar în al douilea rang pe fondul A a Servit la plata, 
primului creditor ipotecar, pentru-că dacă ar fi servit la 

acâstă plată, atuncă ar fi primit creditorul cel d'intâiii o sumă 
Gre-cure, de şi nu scim dacă s'ar fi mulțumit pe divisiunea 
creanței sale; însă se constată în fapt că nu s'a plătit celui 

d'întâiii creditor nimic, deci dar acâstă subrogare nu există. 

Dacă al douilea creditor pe fondul A voesce să-și asi- 
gure ipoteca sa, nu are de cât să plătâscă integral pe cel 

d'întâiti creditor : pentru suma de 100.000 lei, și atunci el 
este în drept să fie subrogat acestui creditor şi deci ar 
putea să-și exercite dreptul săi de ipotecă fie pe imobilul 
A, fie pe imobilul B, sau chiar pe amândouă. - 

Asupra acestei subrogaţiuni se întîmplă adesea con- 
flictul următor: pâte şi al treilea creditor ipotecar, căruia 
i sa ipotecat la 15 Martie fondul B .să voâscă a uza de 

dreptul de subrogaţțiune; dinsul ar avea interes chiar să o 
facă şi pentru ca să-şi pâtă asigura creanţa de 30.000 pe 
fondul B, pâte să eră subrogaţiunea în locul primului cre- 
ditor şi atunci să pună în urmărire numai fondul A, pentru 

ca din acest fond să fie plătită integral suma de 100.000 lei, 
iar ipoteca sa să rămână pe fondul B. .Ce se întîmplă dar
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în cas de conflict între acești doui creditori? Asupra acestei 
cestiuni, precum 6răşi şi asupra altei cestiuni care se pre- 
sintă în practică şi anume: dacă dintr'o împrejurare 6re- 

care s'a urmărit în același timp amândouă fondurile A și B, 
Sai vîndut într'o di şi s'a obținut prețul de 130.000 lei —, 
autorii se într6bă dacă, existând asupra acestor .două fon- 
duri prima ipotecă de-100.000 lei, a doua ipotecă asupra 
fondului A de 30.000 lei și a treia ipotecă asupra fondului 

B de 80.000 lei, adică creanţele ipotecare urcându-se la suma, 
de 160.000 lei, iar preţul vîndării fiind de 130.000 lei, se 
întrebă — qic — autorii dacă, fiind un singur preţ, creditorul 

cel d'întâiui mai pâte să qică: ei înţeleg să fiu plătit cu prețul 
imobilului A, şi atunci în realitate perderea o va suporta 
creditorul căruia s'a ipotecat fondul A? Asupra acestui 
punct, numai când s'ar vinde amândouă imobilele, s'ar ob- 

ține un singur preţ, şi în casul când amîndoui creditorii 
ipotecari ai fondului A şi B ar voi să exercite în același 

„timp subrogaţiune, — jurisprudenţa, şi toți autorii au fost de . 
ideie ca să se facă ceea-ce s'ar numi Ventilation; adică un 

fel de preţuire asupra tuturor imobilelor şi să se dică lu- 
crul următor: 130.000 lei s'a ohţinut din vînqarea acestor 
imobile, să vedem în acești 130.000 cât represintă fondul A 

Şi cât fondul B, şi dacă de exemplu fondul A represintă 
80.0C0 lei și fondul B 50.000 lei, cu alte cuvinte fondul A 
represintă 3 şi fondul B 2j, creditorul cel d'întâiu ipotecar 

să fie considerat că primesce 5 din fondul A şi 25 din 
fondul B şi cu modul acesta diferența de 30.000 lei ce 
există din preţul ambelor imobile şi creanța ipotecară cea 
de-a, treia se repartisâză ca pagubă, proporţional, între cre- 
ditori în rangul al douilea asupra imobilului A şi asupra 
imobilului B. 

Se înţelege ușor acestă 'soluţiune care sa propus în 

practică, să dă numai în casul când amândoi creditorii 

ar voi să useze de dreptul de subrogare; alt-fel și pe câtă 
“vreme acâstă împrejurare nu are loc, pe câtă vreme nu s'a 
pus în vînqare. de cât un singur imobil, este necontestat, 
dreptul creditorului celui d'intâii de a pune în vîndare ori- 
care din aceste imobile şi este în drept a cere să fie plătit 
integral din preţul numai al unui singur imobil, la acest
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resultat ne duce principiul indivisibilităței ipotecei. (Vedi 

aceaşi cestiune în Vol. II, Despre contracte sai convențiuni, n. 
514. — V. Paul Pont, art. 2117, VII). 

184. Legea spune că ipoteca este numai din natura ei 

indivisibilă; deci dar indivisibilitatea nu este o condiţiune 
care să facă parte din esenţa ipotecei, ceea-ce însemnâză 
că pot î6rte bine părţile să dică, că în cas când sar plăti 
ipoteca pentru jumătate, să fie descărcat imobilul pe jumă- 
tate. Saii: dacă ar muri debitorul şi sar împărți imobilul 
între moștenitori şi fie-care din moștenitori ar primi o parte 
din acest imobil şi 'şi-ar plăti partea sa contribuitâre, să fie 
descăreată partea lut de ipotecă. (Paul Pont, art. 2114—2117, 
VII. — Laurent, Vol. 20, n. 182—186). 

185. Un alt caracter al ipotecei este specialitatea și acest 
caracter care este în legea francesă numai pentru ipotecile” 

convenţionale, la noi în conformitate cu sistemul legei bel- 
giane se aplică şi la ipotecile legale. 

Acest caracter al specialităţei ne reservăm a-l trata la 
articolele 1774 şi 1776, unde legea arată în ce consistă spe- 

cialitatea ipoteeei. 

__ Art. 1750. Se pot ipoteca: 
1. Imobilele cari sunt în comerciă cu accesoriile lor ce după lege 

se privesc ca imobile; 

2. Usutructul asupra acestor imobile. 

Art. 1751. Mobilele nu pot Î ipotecate. 

186. Romanii admiteaii că pâte fi dat în pignus fără de- 

osebire lucrurile mobile ca şi cele imobile. Mai târdiii din 
relațiunile continue ce ai putut avea ei şi raporturile mai 
dese cu Grecii aii introdus în terminologia dreptului lor 
cuvîntul de potecă, cuvînt grecesc care însemnâză acel semn 
exterior, acei pari cari se puneau înaintea fie-cărui imobil 
ca să se -scie că este 'ipoiecat. Se da cuvîntul de ipoteca 
mai cu s&mă pentru imobile, dar ipoteca nu se deosibea: 

de pignus de cât numai prin terminologie, fără să aibă nică 
un interes practic. 

In dreptul vechiii frances, de și mobilele nu pot să fie 
ipotecate, deosebirea însă între amanet şi ipotecă, nu se ac-
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centu6ză îndestul şi de aceea vedem regula formulată: les 
meubles ont pas suite par hapothâque. . 

Dreptul modern a admis distincţiunea între amanet Şi 
ipotecă și a dis:-nu se pât ipoteca de cât lucrurile imobile 
și 6răşi numai lucrurile mobile pot fi amanetate. 

187. Legea spune că se pot ipoteca nu numai imobilele 
corporale, dar şi usufruetul mobiliar. Usufructul este un. 
drept cu totul temporar, deci dar când se ipotecâză usu- 
fructul unui imobil, dacă acest usutruct se desființâză, ipo- 
teca cade şi dînsa. Se întrâbă autorii: ori-care ar fi câusa 

„stingerei usufructului, face să se desființeze ipoteca? Nea- 
părat că, dacă usufructul era pe un termen dat şi. dacă ter- 
menul a expirat, usufructul a încetat și odată cu dinsul în-. 
ceteză şi ipoteca. Erăși, dacă .usufructuarul more, usufrue- 
tul se stinge și odată cu dînsul se stinge şi ipoteca. Dar 
să presupunem o consolidare, adică usufructuarul dobân- 
desce nuda proprietate a imobilului, fie prin act între vii, 
fie prin succesiune. Prin consolidare .unindu-s6 pe : acelaşi 
cap calitatea de usufructuar și proprietar, usufruotul este 
stins. [n asemenea cas se într6bă autorii: este stins şi drep- 
tul de ipotecă, fiind-că s'a stins usufructul prin consolidare? 
Soluţiunea nu este ușră. Este adevărat că stingându-se lu- 
crul asupra căruia,se exeroită un drept, pere şi âcest drept.. 
Stips fiind usufructul, adică lucrul. pe care există ipoteca, 
trebue să dicem că este stins şi dreptul de ipotecă. Ne 
aducem aminte că şi pentru consolidare, ca şi pentru con- 
fusiune, când a fost vorba de stingerea, obligaţiunilor, am 
spus că nu este propriă dis o stingere, cât este mai mult 
o imposibilitate de a se exercita dreptul şi că, dacă dintr'o 
împrejurare 6re-care, se pun lucrurile în starea de mai îna- 
inte, se consideră că nu a fost nici confusiune, nici conso- 

- lidare; dacă nu se pâte susţine. că prin faptul că usufrue- 
tuarul a cumpărat şi nuda proprietate, a putut să sustragă . 
din patrimoniul creditorului căruia %-a ipotecat usufructul, 
acâstă garanţie pe care el singur a acordat-o. Autorii die 
că .usufructul va continua până când un alt eveniment ar 
veni și care ar fi dat loc la stingrerea usufructului, dacă el 
“continuă, de ex6mplu mârtea usufructuarului. (Veqi Laurent, 
SXX, n. 212).
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“188. Incă un pas înainte. Se întrâbă autorii: dacă este 
permis cui-va care are plena proprietas a unui lucru să ipo- 

teceze numai usufructul ? 
„După cele ce am spus star părâ că lucrul este posibil, 

"de cât unul din cei d'întâiii autori, cari ai comentat legea 

belgiană din 1851, Martou (V. II, n.735) presintă următorea 

argumentare care ni se pare destul de juridică. Autorul 
dice: nu pâte cineva să aibă un drept de servitute pe pro- 

priul săi lucru; nu pâte cine-va să dică că are usufruot sau 

servitute pe proprietatea sa: nemini ves sua servit, deci dar 
nu pâte cine-va să 'şi constitue lui un usufruet pe un lu- 

cru care este în întrâga proprietatea sa şi neputând acâsta, 
nu pâte nici să deslipâscă acest usufruct spre a 1 ipoteca. 

(Contra Laurent, XXX, n. 211). | 
189. Am dis că folosința legală a părintelui și a băr- 

batului nu este un usufruct proprii dis, în acest sens că 
acel care are acâstă folosinţă legală nu pâte ceda dreptul 
săi altuia, precum nici creditorul nu pâte să urmărâscă 
veniturile, cel puţin în întregimea lor. Consecința este că 
acel care 'se bucură de folosinţa legală nu pâte ipoteca 
acâstă folosinţă. 

190. Uzul, ca şi habitațiunea, sunt. drepturi cu totul 
personale, create numai în favârea acelui care le are, 
şi nici unul din aceste drepturi nu se pâte ceda; prin 
urmare uzul ca și habitațiunea nu pot face obiectul unei 

ipoteci. 

151. Servitutea predială prin ea însăşi nu pâte să existe 
pentru-că servitutea este neapărat legată  proprietăţei fon- 

dului dominant. Nu se pote să se creeze o servitute în fa- 

v6rea unei pers6ne. Servitutea presupune neapărat două 
fonduri vecine, din cari unul dominant şi altul aservit; 
deci dar nu pâte cine-va să ipoteceze o servitute, dacă însă 
fondul dominant se ipotecâză, negreşit că se ipoteceză Şi 

servitutea care este afectată acestui fond. 
192. Am vădut că ipoteca este un drept imobiliar 

de unde cestiunea a se .sci dacă ipoteca pote îi şi dînsa 

ipotecată. 

Romanii admiteai  regule: pygnus pygnore dare potest, o 

ipotecă pâte să fie dată în ipotecă. Potnier admitea acâstă
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idee ca dreptul roman și făcea să nască prin acâsta așa 
numita, teorie de sous ordre. 

Scim că ipoteca are ca. resultat că se vinde imobilul 
și din preţul lui se plătesce. creditorul ipotecar. Asupra pre- 
țului obţinut se deschide un tabloii în care figurâză ordi- 
nea creditorilor, numita ordine, pentru-că se arată prefe- 
rinţa ce o aii fie-care din. creditori. Pothier dice: pâte prea 
bine acest creditor ipotecar să creeze pe creanţa sa diferite 
preferinţe. Eii care sunt creditor ipotecar pentru 50.000 lei 
daii lui. Primus un prim rang în acâstă ipotecă de 10.000 
lei; lui Secundus un'al doilea” rang de 30.000 lei. Ce se în- 
tîmplă ?. Se. vinde imobilul, se deschide ordinea, se arată că 
ei .creditorul ipotecar. am a primi 50.000 lei şi asupra aces- 
tei: ordine vine o sub-ordine (sous ordre) a creditorilor mei 
şi Primus se presintă cel di'intâiu cu suma de 10.000 .lei, 
Secundus cu suma de 30.000 lei și așa mai departe. 

Procedura, civilă francesă printe un text formal a pro- 
hibit acestă subordine. 

La noi :cel puţin în ipoteca femeii măritate legiuitorul 

admite ideia de ceea-ce se numesce o: subrogare în ipotecă. 

Nu trebue luat cuvîntul de subrogare în sensul de stingere 
a obligaţiunei prin plată dar pâte un creditor să dică că, 
cedâză rangul: săi în favârea altui creditor; aşa, de unde 

eii creditorul am să iati 50.000 lei în -primul rang, vinealtul 
care voesce să asigure :creanţa sa pentru 80.000 .lei şi pri- 

mese ca acest al' doilea : creditor să 'mi fie mie subrogat, 
adică să fie preferat pentru: 30.000. lei înaintea “mea, rămâ- 
nând pentru aceşti 30.000 lei să iai eii rangul al. doilea şi 

pentru ' 20.000 lei îmi fit rangul de :mai înainte. Se pâte 

forte bine şi la:noi ca un creditor să cedeze rangul săi şi 
neapărat că în asemenea -cas vom av6 aprâpe ceea ce se 
numea ipoteca, ipotecei. Necontestat este. că nu avem pyg- 

nus pygnore dul, căci alt-ceva este că afectezi. creanţa mea, 

ipotecară. şi alt-ceva. este cedarea :rangului pe care "ll am 
ei în ipoteca cutare. (V. Paul Pont, vol. I, n. 355, 363... 366 
și 373). 

* 198. Când 'se ipotecâză un imobil, se ipotecâză t6te ac- 
cesoriile lui, întru cât aceste. „accesorii se: consideri după 
lege ca fiind imobile. 

68155 44



690 , „i DREPTUL GIVIL 

Nu numai ce este construoțiune face parte : din: imo- 
bile, dar chiar imobilele prin destinațiune, cum ar fi vitele 
de pe moşie; sunt afectate ipotecei. Aceste vite: însă, odată 
luate de'pe moșie, iele: încetâză de a fi imobile! şi nu maă 
dă creditorului dreptul de ipotecă asupra lor.'Tot ast-fel dacă 

- sunt: plantațiuni,” dacă aceste plantaţiuni 'se vînd, ele pot să 

fie scâse din pămînt şi atunci fiind numai nisce: obieoie 

mobile nu mai pot fi afectate la ipotecă. : DEI aaa 
“In privința acâsta pote că era, bine''ca legiuitor NOS: 

tru 'să fi reprodus ceea-ce spune legea belgiană, care, după 

ce mai întâiii dice că ipoteca. se întinde asupra accesoriilor 
considerândule: -imobile, saii -asupra amelioraţiunilor, apoi 

"în "aliniatul. al- doilea ădaogă: '„Cu tote acestea : ereditorul 

ipotecar! va. fi': dator : să respeeie vindarea pădurei facute 
deja.“ -!:: eta e Ri , 

Art, 1737, Dreptul de. ipotecă nu se pâte constitui de cât în casu- 

rile şi cu formele prescrise de! lege. 

Art, 1749. Ipoteca este sasi legală sati convenţională. 

"i Art 1749; Ipoteca legală este acea care ia nascere în virtutea unei ” 

disposiţiuni speciale a legii. 

Ipoteca convențională e este acea care este acea care ia nascere din 

convenţiunea părților, € cu formele prescrise . de lege. 

"194..Avem în. legea : rumână . două feluri de ipoteci: 
ipoteca, convenţională şi ipoteca legală. — Ipoteca legală este acea, 

care ia :nascere de-a dreptul din- o disposiţiune a legei și 
care nu face: obiectul. unei: convențiuni. — Ipoteca convențională 
este. acea :care .resultă din convenţiunea părților. :--. 

„Art.: 1747, când spune că areptul de ipotecă nu se pâte 

constitui de 'cât în .casurile și formele prescrise ..de: lege, 

face indirect: alusiune la ceea-ce era în dreptul vechii fran- 

ces, după care 'ori-ce act.de notariat da nascere la o ipo- 
tecă. Ori-ce act care era, învestit cu' forma  autenticităţel 
atrăgea după: sine în fav6rea. creditorului şi contra debi- 
torului. o ipotecă. Aceste ipoteci erai oculte: Cu tâte ostene- 
lile ce .s'aii dat şi încercările ce s'aii; făcut înainte de legile 
din Mesidor şi Brumar de a se da publicităței ipotecile, 
acâstă tentativă inu a' reuşit. A înţeles legiuitorul că nu re- 
cun6sce . alte. :ipotecă: de cât.. acelea pe cari legea le deter- 
mină adică ipoteca, legală şi ipoteca convenţională.
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Codul Napoleon : mai . admite ipoteca judiciară, care re- 

sultă dintr'o hotărîre judecătorescă rămasă . definitivă în fa- 
v6rea creditorului :care a obținut-o. .j 

Redactorul nostru. nu a admis acestă , potecă, urmând 

în acest punct legea..belgiană. Se: discută încă, ca. cestiune 
de legislaţiune, dacă este bine să existe. o ipotecă judiciară. 
Redactorul nostru a credut, ca mulți autoră, că ipoteca ju- 
diciară 'din codul Napoleon 'este.o măsură prea, rigurâsă şi 

de natură a micşora întru : cât-va creditul debitorului. In 

fapt însă se întîmplă că cine-va are un debitor care posedă 

un imobil; creditorul nu. pote să ia nică o măsură conser- 
vatâre pentru preanţa,, sa, rămasă definitiva printr'o: hotărire, 
de 6re-ce' nu ar avâ de cât calea urmărirei. Acâstă urmărire, 

în sistemul codului de procedură al nostru, trebue să în- 

câpă numai în urma unui comandament prealabil și numai 
după o lună de dile dela acel comandament; așa în cât 
crediforul care are o creanță. recunoscută printr'o hotăriîre 

definitivă se găsesce în acâstă : posiţiune ca:;sai. să: urmă- 

r6scă numai venitul, sai să .înc6pă de-a: dreptul urmărirea, 
imobilului, de 6re-ce punere: de segquastru,i trecere la pro- 

priri, cum era în sistemul vechii de procedură, nu mai 

există. La noi nu se pâte pune sequestru:pe un imobil. 
Așa fiind,:pâte că'ar fi fost bine să,se dea. un mijloc 

6re-care creditorului care are . hotărîrea definitivă a obține 
satisfacere fără să fie silita întrebuința mijlocele cele mai 
rigurâse. Ori-cum ar &, legiuitorul nu. â admis: ipoteca Îu- 

“diciară.: .. : a 
Legea belgiană mai vorbesce şi: de o altă ipotecă, + nu- 

mită testamentară, la, art.:44,. al. III se: dice::„lpoteca testa- 
mentară este aceea care este: stabilită de . testator. pe unul 

sait: mai multe imobile speciale arătate în testament, » pentru 
ca să garanteze legaturile făcute. de dinsul.“ 

S'a gândit legiuitorul belgian: că adesea: lăsână. cine-va 
un testament şi făcând deosebite legaturi, ar dori să ia mă- 
suri ca aceste legaturi să fie. executate și:de aceea, legea 
belgiană permite testatorului ca să determine unul saii mai 
multe din imobilele sale, pe cari le lasă moştenire, pentru- 

că asupra lor să se ia inscripțiune ipotecară pentru siguranța 

legaturilor. Cun6scem că la noi legatarii pot lua o inserip-



'692 DREPTUL CIVIL, 

“ţiune ipotecară pentru. asigurarea, legatelor, dar acâsta este 
-alt-ceva, este o adevărată jipotecă .legală, dacă. ar fi o ipo- 
tecă ; pe când ipoteca despre care vorbesce legea belgiană 
este cu drept cuvînt numită o ipotecă testamentară, pentru: 
că ea resultă din disposiţiunile testamenitare create de acel 

care a făcut testamentul. a 
1 - 

Art, 1782,. Nu se admite nici o modificare prin acest codice dispo- 

sițianilor legilor maritime în privinţa navelor şi bastimentelor de mare. 

N 195. Art. 1752 face. alusiune la ceea-ce există în âreptul 
“maritim, unde. navele adesea sunt considerate ca imobile şi 
li. -se aplică regulele. relative la imobile și ele se pot ipoteca 

întoemai, ca, Și “imobilele. 

Li r 

i Diferenţele între privilegiă şi ipoteci 

„196. "Acuma că cun6scem “natura privilegiului ș şi a ipo- 
tecei, putem precisa în ce diferă ele. 

Diferenţele cari: există între privilegii Şi ipoteci sunt 
"cele următore: 

1: Privilegiile: nu pot. lua nascere de cât numai din 
lege, afară de amanet, unde avem.un contract. care creâză 

“privilegii. Sar. pute dice că amanetul este ipoteca unui îino- 
bil. 'T6te .cele-lalte privilegii nu pot să ia nascere de cât 

"din lege. Părţile nu .pot :să creeze un privilegii. Ipoteca 
p6te să ia nascere şi din o disposiţiune : a legii, însă pâte 

-f şi obiectul unei convenţiuni. | 
197. 2.. Privilegiile pot av de obiect ȘI Jueruri mobile 

“şi lucruri Se obile. ba.'încă cheltuelile de judecată se pot 
“întiude şi'pe mobile şi pe imobile. Ipoteca nu pâte, în dreptul 

modern, să existe de cât numai pe imobile, Dacă, după 
dreptul comercial 'ipoteca. pt6 să aibă de obiect un vas, 

“totuşi vasul este considerat de loge ca-un imobil. 
198. 3. Spre a se determina rangul în care un privilegii 

'pâte să vie; trebue să ne ocnpâm de natura creanți. fară 

să ținem nici o socol6lă de timpul în care privilegiul a luat 

nascere. În materie de ipotecă ringul ipotecei se determină 
după momentul în care iu nascere şi mai cu s6mă. după
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momentul în care este dată publicităței. Cu alte cuvinte, în. 
materie de ipotecă avem principiul: prior. tempore potior jure i 
pe-când în materie de privilegii se aplică. regula că: „pri. 

Loplanon ex tempore sed ex causa. Gerthinanlat. — | 

199. Capul all. lea, afară de articolele explicate, mal 

conţine trei secţiuni: .:... .. 
Secţiunea 1 (art. 1758-4768): Despre ipotezile legali; a 

Secţiunea II: (art. 1769-4717): * Despre :. îpotecile . core: 
ționale şi - 4 a 

Scojiunea nt art 7781779): Despre rangui iplezilor. 

- SEOŢIUNEA 1 

E - Despre ipotecile egali Si 

Art. 1753. Drepturile și creanţele: cari se asigură de lege „Prin o: 

ipotecă sunt: E pă pi e 

1. Ale femeilor măritate asupra bunurilor bărbatului; 

"2.-Ale minorilor, şi interdişilor asupra bunurilor tatoralui; 

"8. Ale Statului, ale comunelor şi stabilimentelor publice, asupra b bu- 

nurilor porcoptorilor şi administratorilor, centrali. | ! 

200. In acest articol s se “arată. trei ipoteci legali: ipoteca 

fomeit măritate asupra bunurilor: bărbatului,- ipoteca mino- 
rului şi interdisului asupra bunurilor tutorului,: în fine ipo- 
teca statului, comunelor şi stabilimentelor: publice asupra 

bunurilor perceptorilor și administratorilor acestor bunuri. 
„201. Când am vorbit despre legate, am vădut că lega- 

tarii pot, pentru executarea! legatelor lor, să ia o inserip- 
țiune ipotecară asupra, bunurilor succesiunei. Art. 902, al. 2 
spune că: moştenitorii sunt ţinuţi ipotecar la plata întregului 
legat. De aci cestiunea, dacă există în favârea legatarilor o 
ipotecă . legală. Cestiunea este controversată. Unii autori 
susțin că nu există o ipotecă legală în fav6rea legatarilor. 
Legea dă voe: în adevăr legatarului .să ia o inscripţiune 
ipotecară, însă acâsta nu vrea să dică că el are o adevărată 
ipotecă. Nu credem că legatarii al o adevărată ipotecă. 

Legea le dă voe să câră, inseripțiunea' şi nu pâte fi înserip- 
ţiune fără ipotecă, decă legatarii sunt consideraţi ca adevă- 
raţi oreditori ipotecari şi ipoteca nu vine de cât din lege.
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Este adevărat că legea nu arată nicăeri cum să se ia acestă 
inscripţiune, dar nu e mai puţin adevărat că se recunsce 

legatarului dreptul” ea să ia inseripţiune în virtutea testa- 
mentului și el va av6, în privința luărei inseripțiunei, să se 

supue regulelor pe cari le vom. vedea asupra modului: cum 

se face inseripțiunile. Sistemul contrar, în legea, . n6stră, se 

fundâză pe consideraţiunea puternică. aceea. că redactorul 
rumân nu-a admis ipoteca testamentară din legea belgiană. 

202. Unii autori aii mai pus între ipotecile legale și 
privilegiile cari degenerâză în ipoteci. Ar fi a forța sensul 
cuvîntului ipotecă legală dacă sar considera aceste privi- 
legii ca nisce adevărate ipoteci. Legiuitorul a voit să dică 

numai că, chiar dacă a trecut termenul fixat pentru ca să 

se pâtă lua inscripțiunea privilegiului, se pâte lua însă și 
mai târqiti acestă inscripțiune; dar atuncă creditorul nu este 

considerat ca privilegiat, după regulele de privilegii în cari 

se caută calitatea creanţei, ci nu va fi considerat că'și are 
dreptul săi de preferință de cât din diua inscripțiunei. 

203. Acâstă secțiune conţine trei paragrafe, având de 
obiect fie-care paragraf una din cele trei ipoteci legale, 
enumerate de art. 1753; așa, paragratul 1 (art. 1754—1761) 

se: ocupă de ipoteca femeii măritate; paragraful 2 (art. 1762, 
1767, 1763 .şi 1764) se ocupă de ipoteca minorilor şi inter- 

dișilor, şi paragraful 3 (art. 1768) se ocupă de ipoteca sta- 
tului, comunelor şi stabilimentelor publice. 

S L 

Sa „Despre siguranţele femeilor măritate 

| „art, 1754. Femoea va avea o ipotecă “specială asupra bunurilor ce 

sunt afectate, prin contractul de căsătorie , pentru asigurarea dotel alie- 

nabile. : 

i Ipoteca 'se va înscrie de bărbat înaintea colebrărot. căsătoriei şi nu 

va av6 efect de cât de la data acelei inseripţiuni. 

Inscripţiunea va putea fi. cerută şi de femee. 

Art. 1755. Prin contractul de . căsătorie se va spocialisa imobilele 

ipotscate, obiectele „garantate şi suma până în foneurenţa căreia se va 
putea lua inseripţiune ipotecară. 

* Art 1756. In lipsă de stipulaţiuni: exprese de potecă în contractul
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de căsătorie sai când garanţiile “determinate prin acest contract nu vor fi 

îndestulătâre, femeea va putea în timpul căsătoriei. în virtutea “autorisaţi- 

unei date de către preşedintele tribunalului domiciliului . săi, şi până la 

concurenţa sumei dotat alienabile, să câri inseripţiune ipotecară asupra 

unuia saă mai multe imobile anume: determinata ale bărbatului săi. 

Art..1757.! Femeea va putea încă, chiar în :cas : de convenţiune con- 

trarie, dară cu autoritatea preşedintelui tribunalului. domiciliului să, să 

câră în timpul căsă toriei inseripțiuni ; ipotecare asupra imobilelor, bărba- 

tului săi, pentru orl-ce. pretenţiunt ar putea, avea în contra lui în Vir- 

tutea f6iei sale dotale. d 
dt. 1758. Inscripţiunile! 'luate în xirtuteă articolelor 1756—1757 vor 

arăta. special fie-care imobil,. şi vor determina : sumele: „pentu cari sunt 

cerute acele inscripţiuni.: „Ti : RI 

Art 1759. In tâte casuriio. determinate mal sus. în "cart fomeea mă- 

ritată are.dreptul. de a cere inseripțiunea de ipotecă asupra bunurilor imo- 

bile ale bărbatului; dacă ea nu Ya exercila acost drept, îl va putea exer- 

cita 'în' numele ei acela ce a constituit dota, şi în lipsa acestuia, chiar pro- 

curorul tribunalului de primă instanță a domiciliului femeii. , 

- „Art. 1760, Femeea nu va putea renunța nici întrun cas în lav6rea 

bărbatului săi la inscripțiunile luate în virtutea articolelor precedente, 

Art. 1761. Bărbatul va putea contesta valbrea dotei alienabili, pentru 

care s'a 'Iuat inscripţiune de femos după săvîrşirea căsătoriei. | 

' “In easul acesta tribunalul va decide întrun 'mod: sumar asupra con- 

testaţiunei, numind. experţi pentru. estimaţiunea :dotei alienabili şi ascul- 

tând raportul lor. precum şi conclusiunile: procurorului. 

-204.'In dreptul roman “mult 'timp femeea a avut în 

averea bărbatului un “privilegii, însă privilegii numai inte» 

personales' actiones, adică se prefera femeea înaintea, celor-Palţi 

creditori chirografari şi Justinian & “acordat. femeii un ade- 

vărat, privilegit, adică. o preferinţă: faţă! chiar cu - creditorii 

ipotecari. Acest privilegii a trecut la noi: în legislaţiunea 

codului Caragea şi Calimach. 
Chiar în drepiul vechiii frances, femeea, pentru “dotă, 

av6 o siguranţă Gre-care. 
- Codul Napoleon nu a urmat legei din Brumar, care 

acordă femeii o 'ipotecă legală, însă o supunea inseripțiunei, 
ci, după insistențele însuși ale lui Napoleon, a dat femeii o 
ipotecă legală ocultă, adică dispensată de ori-ce publicitate. 

Legea belgiană din 1851, având în vedere efectele de- 
sastru6se 'ce se producea în practica francesă! cu ipoteca, 

acâsta, ocultă, a, supus ipoteca, legală a, femeii la publicitate 

şi în acelaşi timp la specialitate, adică pentru ca să existe 
ipoteca trebue luată inscripție și tot de odată să se detar-
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mine bunurile pe cari se ia inscripţia și suma până la Con- 

curenţa, căreia se ia inscripţia. 
Acest sistem l'a urmat şi redactorul nostru, însă nu 

scim prin ce inspirațiune nenorocită el nu a voit să urmeze 
textele legii belgiene, din care causă vom av de înregistrat 

o mulţime de greutăți. 
205. Cel d'i ntâitt lucru de care avem să ne “ocupăm! 

este să precisăm ce anume asigură acestă ipotecă legală, 

adică care anume creanță a femsii măritate este asigurată 
cu ipoteca legală. Avem.o serie de articole. cari răspund la 

acestă cestiune (Art. 1754, „1756 și 1761), răspuns care nu 
este nică clar, nici precis. 

In diferite rînduri. legiuitorul insistă asupra ideii că 

ipoteca nu asigură: femeii altceva de cât, creanţa, ce o are 

şi. care resultă din dota alienubilă. Aşa, dacă s'a constituit 
dotă lucruri imobile şi s'a prevădut că aceste imobile pot fi. 
înstrăinate' și bărbatul le înstr&ineză, femeea are o ipotecă 

pentru asigurarea restituirei preţului obținut din vîndarea 
imobilului dotal. Aceeaşi soluţiune și dacă imobilele ar fi 
fost preţuite şi s'ar fi Qis că prețuirea face vîndare, femeea 

Grăși va avea ipotecă pentru restituirea sumei de bani pro- 

venită din prețuirea acestor imobile. In fine, de și riguros 
în cuvintele „dotă alienabilă“ ar părea că nu intră dota 
constituită în bani, nimeni nu contestă femeii dreptul a cere 

inșeripţiune ipotecară pentru a-și asigura restituirea, dotei. 
Este de prisos a spune că ipoteca „asigură creanţa dotală, 

când dota s'a constituit în lucruri. mobilă, fie. preţuite, fie 
nepreţuite. 

„Numai acestă creanţă a femeii măritate. este asigurată. 

cu ipoteca legală ? Numai în casul în care ar fi vorba de 
o dotă alienabilă? Pot să se presinte şi alte casuri.. Aşa, 
cunoscem.. că bărbatul . este administratorul averii dotali, 

cl este r&spundător! de acestă administraţie, el pote să 
fie acusat de negligenţă şi, întrebarea este : când legiui- 
torul rumân întrebuințâză . aceste cuvinte „asigurarea dotei 
alienabile“ în ţrei articole (1754, 1756, 1761) şi schimbă în 
acâsta textul codului Napoleon şi al legei belgiene, femeea 
are în aceste casuri ipotecă legală? ă 

Noi nu credem că, redactorul rumân s'a gândit să mo-
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difice în privinţa ac6stu disposițiunile codului Napoleon şi: 
ale legei belgiene; din contra, credem, că a fost mai mult 

influenţat de împrejurarea că la noi nu există de cât regimul 

dotal, nu există regimul comunitățel și deci și-a, 'dis: în re- 
gimul nostru dotal, în ce. cas femeea mai adese-ori va put 
să aibă o creanţă în bani contra bărbatului ? Atunci, negreșit, 
când în realitate 'dota' s'a transformat într'o sumă de bani 
sau de la început era constituită în bani: ..:. 

- Acâsta este creanţa cea: mai frequentă pe care o are 
- femeea contra 'bărbatului şi atunci a dis: să facem să intre 

tâte aceste casuri într'unul' singur și să-i dăm un termen 
generic „dotă alienabilă“. Dacă ar fi să ţinem strict de aceste 

cuvinte, adică -că numai atunci: când ar fi vorba de dotă 
alienabilă 'să. existe ipotecă legală, ar trebui să admitem că 
acestă ipotecă nu există de cât. numai când sai constituit 
bunuri mobili ale femeii, fie că-au trecut sai nu în proprie- 
tatea bărbatului, sati când s'aii constituit dotă imobilă, care 

sunt inalienabile, saii' când s'ai constituit imobile preţuite 
qieându-se că prețuirea face vînqare, în t6te aceste casuri 
bărbatul a devenit proprietar pe aceste: lucruri constituite 
dotă, aşa că nu'este dotă alienabilă și prin urmare “riguros 
nu am putâ dice că în. aceste : „ceasuri pote să fe "vorba de 
ipotecă legală... i 

Ceea-ce ne face să admitem acâstă ideie este că, ar fi 
fârte grav ca femeea pentru unele casuri, cum în casul când 
S'a constituit dotă imobile şi bărbatul a-lăsat să se ruineze 
aceste imobile, să nu aibă nici o siguranță pentru. creanța 
sa dotală. = 

Apoi dacă ne răferim la; art: 1757, vedem că el ne 
spune: Femeea va putea încă, chiar în cas de 'convenţiune 

contrarie, cu autorisațiunea, preşedintelui tribunalului, să câră 
în timpul căsătoriei inscripţiune ipotecară asupra imobilelor 
bărbatului s&ii pentru ori-ce pretențiuni ar pută uv€ contra lui în 
virtutea făiei sale dotale. Aci redacţiunea este. largă, cuprinde 
tote casurile: ori-ce creanță, ori-ce acţiune ar av6 femeea 
contra bărbatului, pâte să fie asigurată cu: o ipotecă -a cărei 
inscripțiune o pâte cere femeea, cu autorisaţiunea! iribu- 
nalului. o ' 

Deci dar: vom dice că. ipoteca £ asigură nu numai dota
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constituită în bani, ce ar .av6 femeea contra bărbatului, ci 

ori-ce creanță de. ori-ce natură, ce ar av femeea contra, 

bărbatului. său. i 
206. : Dificultatea, încă. nu s'a terminat, avem încă să ne 

întrebăm :. când, sai .nu ar exista f6ie dotală sati chiar.exis- 

tând f6ie dotală, femeea are o avere parafernală și când 
asupra acestei averi bărbatul, fie în virtutea actului de că- - 

sătorie, fie în puterea unui mandat; expres ori tacit dat de 

femee, a administrat. acestă avere a femeii, a strîns creanţe, 

venituri, etc., — ereanţele ce-ar avâ femeea contra bărbatului 
pot fi asigurate cu ipotecă legală ?: Dacă ne referim la ter- 
menii cari: X-am vădut „dota alienabilă“, nu pote să fie asi- 

gurare. Singura disposițiune -unde am găsi soluţiunea ar fi 
art. 1757. care spune: „Pentru ori-ce pretențiune ar av6 fe- 

meea contra bărbatului; dar adaogă legea: „în. virtutea 

f6iei sale. dotale.“. Deci dar dacă ne referim și la acest arti- 
col, vom: dice „că tocmai paraferna fiind averea pe care fe- 
meea nu 0. coprinde în actul săi dotal, pentru acâstă avere 

ea nu. pâte. să aibă o ipotecă contra bărbatului. 

“In legea francesă şi belgiană, ori-care ar fi creanţa fe- 

meiă, fie că ar exista contract, fie că nu ar exista, femeea 

are ipotecă legală. La noi: se pare că legiuitorul nu s'a gândit 

la ceasurile ce se presintă sub legile francesă şi belgiană, 

după cari, încă odată, ori-ce acţiune ar av6 femeea contra 

bărbatului, pâte.să se asigure cu o inseripțiune ipotecară. 

De altă parte însă s'ar put6 fârte bine susține că în tot sis- 
temul preocuparea legiuitorului este să garanteze dota; prin 
urmare tot ce nu este dotă, legiuitorul nu s'a gândit să ga- 
ranteze. In.. ce privesce paraferna, femeea, cu autorisarea 

bărbatului,. pâte s'o înstrăineze, femeea are dreptul de. ad- 
ministraţiune, femeeu dă un mandat bărbatului ca şi unui 
particular ordinar; deci dar legea nu s'a gândit să , asigure 
nimic femeii în cât privesce averea parafernală (V. hotăriri 
contradictorii. Christescu, art. 1754, ad. n. 1). 

„207. Ne aducem aminte că atunci când vorbiam despre 
inalionabilitatea imobilului dotal, spuneam .că, dacă. bărbatul 
a înstrăinat imobilul dotal, înstrăinarea pote fi atacată numai 

de femee, având o nulitate relativă, adică acordată numai 

femeii, în interesul căreia a fost creată nulitatea, însă că
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femeea are facultatea să dică: „înstrăinarea pe care a fă- 
cut-o sociul mei o consider bună“. Până la desfacerea căsă- 
toriei, când femeea va, put face alegerea,  dînsa este în 
drept să ia inscripţiune ipotecară asupra bunurilor bărba- 
tului până la „concurenţa, preţului cu care imobilul dotal a 

„fost vîndut, pentru ca în cas când ea s'ar hotărî să consi- 
dere acâstă vîndare de bună, să-și pâtă ave asigurată creanţa 
ce are contra; bărbatului, cu.0o ipotecă. i ...;. 

208.. Pe .ce se. întinde -acâstă ipoteca? Ipoteca este le- 
gală şi se pote dice că este şi generală, în acest sens că ea 
se pâte întinde pe t6te bunurile, nu numai pe acelea pe 
cari le are bărbatul în momentul în care ia.nascere creanța 
Saii în momentul. în care. se face. contractul. de: căsatorie; 
dar și pe bunurile pe cari bărbatul le capătă în: "viitor. 

Pentru ipoteca, convențională legea opresce ipotecareă 
bunurilor. viitâre.; Acâsta, însă nu împedică pe femee să ia 
inseripțiune ipotecară.pe un .bun pe 'care bărbatul nu “l-a 
avut în momentul căsătoriei sale, când a, luat nascere 'cre- 
anţa. femeii. Se E a 

209. Cu. t6te acestea specialitatea, oste de. esența ipo- 
tecei, ipoteca chiar legală asemeni nu pâte să existe de cât 
numai pe bunurile pe cari s'a luat: inseripțiune ipotecară. 
Dacă bărbatul are mai multe imobile și dacă - inseripțiunea 
nu a fost luată de cât pe unul din aceste imobile, ipoteca 
nu pâte să existe de cât numai „Pe imobilul. asupra căruia, 
s'a: luat inscripțiune ipotecară... „- 

210. Inseripţiunea, trebue să arate: şi imobilul pe. 'care 
se ia inseripțiune şi suma până la concurenţa căreia există 
acâstă ipotecă., În. privinţa acestei sume ..pâte să fie câte- 
odată dificultăți. Dacă dota s'ar fi constituit într'o sumă de 
bani, sai a fost un imobil eare. s'a declarat inalienabil” Și S'a 
vîndut, „creanța femeii . se. scie ; că. este. suma, prevădută în 
contractul de căsătorie: sai preţul resultat din 'vîndarea imo-. 
bilului. Adesea însă acâstă sumă nu se pâte sci și în ase: 
menea, cas va fi o cestiune de apreciere, pentru atunci când 
va:urma contestaţie asupra inscripției -ce s'a făcut. i 

211..In legea, comercială găsim disposiţiuni pentru .6a- 
sul când: bărbatul este în faliment, aprâpe la fel cu 'ceca-ce: 
am vădut când am tratat despre restituirea, dotel. Legiuito-
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rul caută să distingă: bunurile pe cari le are bărbatul în 
timpul când face comergiii, de. bunurile pe -cari le-a avut 
mai înainte şi să considere imobilele căpătate de bărbat în! 
comereiii. ca fiind căpătate cu banii creditorilor. 

Art. 799. „Dacă bărbatul are comerț la epoca celebră- 
reă. căsătoriei, sai. dacă atunci ne-având vre-o profesiune 
determinată a devenit comerciant în anul următor, ipoteca 
legală pentru dota femeii nu se întinde în nici un cas asu- 

pra bunurilor.dobândite: de bărbat în timpul căsătoriei, prin 

ori-ce titlu, afară de.succesiune, donaţiune, ete.“ 

„Ori bărbatul” face: comercii la epoca căsătoriei, ori-că 
a devenit: comerciant întrun an de dile de la celebrarea că-: 
sătoriei, femeea nu. pote să aibă ipoteca pe bunurile dobân- 

dite în timpul câsătoriei; iar dacă aceste: bunuri ar fi fost 

dobândite cu titlu gratuit, femeea are ipotecă asupra lor. 

„. După acest articol: ipoteca asigură femeii și: lol6sele 
resultând pentru ea din căsătorie. Dar aceste fol6se, față cu 
bunurile căpătate. de comerciant, alt-fel de cât prin dona- 
țiune sati testament, nu pot să fie exercitate față cu masa 
falimentului ; și ca egalitate de posiţiune nici sindicil nu pot 
la rîndul: lor, să c6ră a profita de fol6sele ce ar avea băr- 

batul în contractul de căsătorie. 
„212. Cine este în drept a lua inseripţiune pentru asi- 

gurarea ipotecei ? In privința acâsta legea. dice că ae pote 
lua inscripțiune “chiar. înainte de celebrarea căsătoriei fie de 
bărbat, fie ae femee. S'a făcut contractul bănese de căsăto- 

rie care trebue:să precâdă casătoriei;. în intervalul până la 

căsătorie bărbatul și femeia, este în drept să ia inseripțiune. 

Să presupunem însă că s'a celebrat căsătoria; legea, qice că 

este în drept a lua inseripțiune mai. întâiii bărbatul, care 

este dator să asigure pe femee, și apoi femeea, însă ea fiind 
măritată nu pâte lua, inseripţiune de cât cu autorisaţiu- 
nea specială dată de: preşedintele tribunalului domiciliului 
s5ă. , 

Legea mar. dă voe să ia inseripțiune ipotecara şi con- 
stituitorului dotel. Acesta este pâte' singura rămășiță din 
ceea-ce era în dreptul: roman, de la o epocă .la care consti- 

tuitorul dotei era în. drept să câră restituirea când se des- 
făcea căsătoria. tă a.
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213. Se discută . dacă rudele femeii sai amicii ei pot 
cere inscripțiunea. 

Jurisprudenţa francesă se pronunţă în sens “afirmativ. 
In ori-ce cas legea spune că pâte cere luarea unei in- 

scripțiuni chiar procurorul, făcând din . ipoteca legală a fe- 
meii un fel de disposițiune de ordine publică. 

214. Consideraţiunile -pe cari se fund&ză legiuitorul 
pentru a da o siguranță averei dotale:'sunt de o ordine 
înaltă și de aceea ne putem explica, disposițiunea, legrei după 
care chiar dacă contractul de căsătorie prevede anume 

„ce bunuri pot să fie afectate la ipoteca legală, când aceste 
bunuri nu ar fi suficiente ca să garanteze creânța femeii, 
se p6te lua inscripțiune şi pe: alte imobile afară. din acele 
prevădute în contractul de căsătorie. (art. 1756); 

Am putea vedea, uci o atingere la regula că contractul 
de căsătorie nu pâte fi schimbat în timpul căsătoriei. In rea- 
litate nu avem o schimbare a stipulaţiunilor matrimoniali. 
Legiuitorul nu voesce ca. drepturile . femeii să: fis compro- 
mise întru cât-va prin .restrîngereă făcută în . contractul de 
căsătorie. Mai cu s6mă când este vorba de dota bunurilor 
viitOre, nu se putea sci la epoca celebrărei căsătoriei care 
va fi dota femeii și nu se putea prevede mai înăinte ce 
anume creanță pote fi asigurată .cu ipotecă. 

215. Mar mult. Dacă în contractul de căsătorie s'a pre- 
v&dut să nu se ia nici o inseripțiune ipotecară, acâstă clausă 

se consideră nulă. Nu pâte să renunţe femeea, ori constitui- 
torul dotei, la. garanţia ce dă legea, de a avea feomeea o 
ipotecă legală asupra averei bărbatului... 

216, Tot: pe consideraţiune de înteres: general avem în 
art. 1760 o disposițiune care spune că femeea nu va putea 
„renunţa nici întrun cas în favârea bărbatului săi la inserip- 
țiunea luată în virtutea, articolelor precedente. 

Ac6stă disposițiune are: origina în legea belgiană, care 
„Ja art. 71, spune că femeea nu. pâte renunţa direct în profitul 
birbutului la, inseripţiunile - luate în . virtutea, disposiţiunilor 
precedente. Acest cuvânt „direct“ este înlocuit de "către  le- 
giuitorul nostru prin cuvintele „Rică întrun cas“ 

217. Art. 1760 dă loc la dificultăți în. practici. la con- 
teantul «le căsătorie avem :un articol :1981, care: spune că
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femeea, are ipotecă legală supusă cu t6te acestea la inserip- 
țiune asupra imobilelor bărbatului săi pentru dota sa alie- 
nabilă ; „în nici un cas: femeeu nu va putea renunța la acesti îpo- 

tecă, sub pedepsă' de nulitute€. 

Când am 'vorbit despre inalienabilitatea dotei mobiliare, 

am arătat sensul în care trebue luată acâstă înstr&inare. Nu 
„este vorba de înstr&inarea 'bunurilor mobili, cari ati rămas 
proprietatea, femeii, cestiune pe care legiuitorul rumân în 
“art.:1949 o resolvă, dând soluţiunea că: dota 'mobiliară este 
alienabilă.: Dar: am:spus că în jurisprudenţa francesă nu se 
înțelege cestiunea: dacă :mobilele corporală rămase proprie- 
tatea, femeii pot: sai:nu să fie înstrăinate,-ci dacă femeda mă- 
'Titată p6te renunţa la garanţia ce “1 acordă legea. Asupra 
acestei cestiuni! jurisprudenţa francesă este aprâpe constantă 

Să decidă că.dota mobiliară este inalienabilă, că femeea nu 
pâte renunţa la;garanţia ce ".acordă legea. 

 Oontroversă. a durat în Franța până'la 1855, când a 
intervenit! una din legile cele :mai importante a dreptului 
civil, legea. asupra 'transeripţiunei, care în art. 8 și 9 resolvă 
cestiunea.. Sistemul legei din: 1855 este cel următor: 

Dacă este ivorba de creanţa a femeii, care -nu se ţine 
de regimul. dotal, ea-pâte renunța la garanție. 
Dacă este vorba: de o avere dotală, se admite că fe- 

-meea nu pâte renunța în fav6rea bărbatului la 'acâstă ipo- 
tecă; însă pote ceda rangul ei altor creditori fie chirogra- 
fak, fie ipotecari at bărbatului. 

" Legea belgiană spune că femeea nu pâte renunţa di- 
rect în profitul bărbatului la ipoteca sa, de unde necontestat 

că într'un mod indirect -ea pâte renunța chiar în favârea, 
bărbatului. :Aşa bărbatul are trebuinţă de un credit. E! cauta 
să se împrumute la: cine-va şi acel care voesce să "1 împru- 
mute "i dice:'nu pot să te împrumut cu ipotecă, pentru-că 

deja se găsesc în rangul întâi o ipoteca a femeii, dacă fe- 
meea cedâză rangul 'ca să fiii ei preferat, atunci te pot îm- 
prumuta. Femeea renunța la ipotecă, în realitate în favârea 
barbatului, pentru:că: cu modul acesta: bărbatul găsesce mij- 
locul de a avea bani; însă femeea nu renunță într'un mod 
direct, ci indirect, de' Gre-ce nu figur6ză bărbatul, ci credi- 
torul care a împrumutat pe bărbat. -
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Redactorul nostru șterge cuvînt direct -şi qice: „Femeea, 
nu va putea renunța în nici un cas în favorea bărbatului său 
la inscripțiunea luată -în virtutea articolelor: precedente“. 
Acest articol al nostru lusă:să se înţelâgă : că femeea mări- 
tată ar putea să renunţe la.:ipoteca sa nu numai în favorea 
bărbatului, da chiar în:fav6rea altor persâne. Aşa de exem- 
plu în favOrea altor. creditori 'pe cari bărbatul i-ar fi! avut 
deja atunci când inscripțiunea ar fi fost luată.. 

Ce facem însă cu: disposițiunea art. 1281, care este mult 
mai largă şi care dice: '„In.nică un cas femeea nu va putea 
renunţa la acestă ipotacă,: sub pedâpsă de: nulitate“, fără să 
mMui dică în: favrea bărbatului? - 

Care din aceste două: disposiţiunt trebue. s'0: admitem, 

cea din art.: 1760 care prevede: că femeea nu: pâte renunța 
fie direct, fie indirect: în fav6rea numai a bărbatului la ipo- 
tecă,. de unde'ar resulta :că ar putea renunţa în 'favorea ul- 
tor persâne; sait acea din: art. 12831 care: dice că sub pe- 

dpsă de nulitate în :nici -un cas: nu'va putea: renunța” fe- 
meea la garanție? In fața acestor două articole, 'a căror 
combinare este: 6re-cum : dificilă, "credem că trebue să ne 

ținem strîns de art;'1281, ca unul:ce traduce mai exact in- 
tențiunea legiuitorului 'rumân. Legiuitorul: rumân: s'a gândit 
să asigure 'creanța dotală “a femeil,-el ţine mult la regimul 
său dotal şi înţelege să "']':înconj6re cu: î6te garanţiile. De 
aceea în art. 1281, fața cu 'jurisprudența francesă, faţă cu 
t6te: discuţiunile; “redactori : rumân — după ce în art. 1949 

spune că în cât privesce.mobilele corporali constituite dotă, 

cari: ati: rămas proprietatea. femeii, pot să fie îustrăinate — în 
art. 1281 are grija 'să'pue'regula''că, încât 'privesce sigu- 
ranţa cu care este înconjurată 'creanţa 'sa' dotală, femeea nu 
pote în nici an cas sub pedepsă de nulitate să renunțe la dînsa. 
Atunci art. 1760 se explică numai cum: am vădut adesea pe 
legiuitorul: rumân introducând o disposiţiune nouă, pe care 
o-uită când ajunge la un 'articol' care are' legătură cu-mo- 
dificarea introdusă (V. Contr. Christescu, art:'1760, adn 1. 
După cunoseinţele n6stre; curtea: de:: casațiune: a revenit). 

„218, Se pâte ca ipoteca, care's'a luat, să fie pre one- 
r6să pentru' bărbat; prin exageraţiune, fie .în' contraciul dă 
casătorie, fie mai târdiii, femeea a luat o iriscripţiune ipote-
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cară. pentru o sumă prea mare, bărbatul pote să reclame şi 

să e6ră. reducerea acestei ipoteci. In privința acâsta legiui- 
torul.: nu. admite 'sistemul unei proceduri contenci6se, se 

mulțumesce cu.o procedură graţi6să. Bărbutul se adresâză 
„preşedintelui. tribunalului domiciliului săi, acesta ia în con- 
sideraţie contractul dotal, numesce o expertisă care are să 
preţuescă. cât ar fi creanța chiar.eventuală ce ar avea femeea 
și imobilul asupra căruia s'a luat inseripțiune. Dacă inserip- 
ţiunea s'a luat: pe două imobile pentru o sumă de 50.000 
lei şi dacă se constată că unul din:aceste imobile valoreză 
mai mult de 50.000 lei, :cel-alt:imobil pâte să fie descărcat. 
Asemenea pâte să se reducă pentru casul când s'a luat i in- 

seripţiune .pentru o sumă prea. mare. 

1.219. :Nu ne mai .rămâne de cât să ne întrebăm: la ce 

dată primesce. rang ipoteca acâsta a femeii măritate ? 

Asupra acestui punct putem .pune principiul, care este 
nediscutat în materie de ipotecă, că ipoteca nu primesce 

rangul: de cât din diua, luărei inseripțiuneă, ac6sta însă cu 
două observaţiuni: | 

1. Se pâte. forte bine ca însuşi contractul de căsătorie 
să prevadă cari. anume bunuri să fe afectate. la ipoteca le- 

gală și în același timp până la ce sumă să se pâtă lua in- 

sScripțiune ipotecară. şi se pote 6răși ca, fie constituitorul, 
fie femeea, fie chiar. bărbatul înainte de celebrarea căsătoriei 
să fi luat acâstă inseripţiune. Este necontestat că în ase- 
menea cas un. pâte să ia rang ipoteca din diua 'luărei in- 
scripțiunei, ci va lua rang din diua celebrărei căsatoriti, 
pentru . cuvîntul . fârte . simplu că până în. momentul. cele- 

brărei căsătoriei, contractul de căsătorie nu are existenţă 
şi deci din acel moment numai trebue să fie considerată 
iuseripţiunea. 

2.: Inscripţiunea ipotecară se ia nu numat în vedere că 

deja în acest moment se. scie cert; care ar fi creanța ce ar 
avea, femeea contra. bărbatului, ci se ia, şi în vederea unei 
creanţe eventuale în viitor. Se pote f6rte bine ca, fiind vorba 

de un imobil constituit..dotă, inscripțiunea ipotecară să fie 

luată și pentru neîngrijirile ce ar pune bărbatul în păstrarea, 
imobilului. dotal. In momentul când se.ia inseripţiunea fe- 
meea nu are pâte nici o creanţă în contra bărbatului, totuși
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în consideraţiune că. imobilul este de -ast-fel de - natură în 
cât se pote deteriora, se pâte lua inseripţiune pentru reaua 

administrare a bărbatului. In acest cas nu se ia momentul 
în are creanța a'luat, nascere, ci se ia: epoca. luărei in- 

scripțiunei, aşa că de şi ipoteca este un accesoriii al'uneă 
creanţe, totuşi se poteca să-ia rang mai înainte chiar de 
nascerea, creanţei. Nu este :nimie extra-ordinar. aci, pentru- 
că garanția este luată. toemai în consideraţiunea că mai târ- 

Ciu „pâte :acestă „creanţă. să ia; nascere; 

„Vrea.să lică - nu:avem Să 'ne ocupăm nică: “când dota 
devine exigibilă; nică când se constată cert că . femeea are 
creanță contra bărbatului, pentru ca să scim dacă. ipoteca, 

există, ci tOte drepturile,, t6te creanțele ce femeea - ar. avea 

contra bărbatului sunt; garantate. cu - ipotecă ŞI, ipoteca ia 
rang 'din:: momentul, luărei. „inseripțiunei, fie că :luarea în- 
scripţiunei a. urmat creanţe. “femeii, fie că ea a precedat 
acâstă oreanță; însă nici: 0 dată. înainte de. celebrarea că- 
sătoriei.. . : cui 

Despre garanţiile ce sunt obligați a da autorii 
Ja interesele. minorilor Si intergişilor 

art, 1762, Inaintea intrărei tatorilor. în administrațiaea tutelei, con- 

siliul de familie va defige suma, pentru..care se. va lua inseripţiunea ipo- 

tecară, va arăta anume imobilele tatorului asupra cărora acestă inscrip- 

țiune se va cere. ! “ : 

: La determinarea sumei inseripțiunei, “ consiliul de familie va avea 
în vedere starea minorului saii a interdişilor,: natura valorilor. de cari. se 
compune acestă stare şi oventialităţile ds. responsabilitate la cari pote fi 

supus tutorul. , - 

"Consiliul de familie după împrejurări pote decida ca suma inserip- 
țiuner” să nu fie mai mare de cât venitul pe un an al “stărer” minorului sati 

al interdisului. ee Si : 

“Art. 1767. Când tutorul este tatăl saă' mâma rămasă în aţă, ipo- 

teca legală nu va avea loc. . . . 

» Art.:1763, Deliberaţiunea consiliului de familie va A motivată şi dată 

după ce tutorul va fi ascultat sati chemat, | . 

Art. 1764. 'Tutorul va putea. contesta val6rea venitului pentra care 

68155 45
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s'a cerut inseripţiune la tribunalul de prima instanță, la care cas tribu- 

nalul va urma întocmai ca la articolul :116f. : 

220. Obligaţiunea tutorului. de. a da garanție pentru 
administrațiunea sa nu este o ideie modernă. Cun6scem 

satisdatio pe care tutorul saii curatorul trebuia s'o dea pen- 

tru administrațiunea averii celor puşi sub. tutelă saii cura- 
telă, în dreptul roman. Deci dar regula acâstă este tot atât 

de veche ca şi alte disposițiuni de drept privat. In dreptul 

“frances există în favOrea minorilor şi interdişilor o ipotecă 
legală ocultă, adică dispensată de ori-ce inscripțiune.  Le- 

giuitorul nostru, urmând și aci sistemul belgian, nu a credut 
de cuviință să admită o ipotecă: ocultă şi a admis o ipoteci 
legală, însă supusă luărei: inscripţiunei. 

Ca şi în $ 1 legiuitorul vorbesce deo garanţie. Acâsta 
ne arată că se pâte fârte bine, ca şi în cas de dotă, să se 

dea în loc de o ipotecă o garanţie în bani.: - 
221. Ipoteca legală există în tâte casurile în cari avem 

tutelă, fie testamentară, fie legitimă, fie al6să de consiliul de 

familie. Ceva mai mult, nu pâte acel care numesce un tu- 
tor, fie părintele-testator, fie' consiliul de familie, să dispen- 

seze pe tutor de a da garanție. 

* Ipoteca se Gatoresce nu numai de tutorul unui minor, 

dar și de tutorul: unui interdis.' Când dicem interdis, înțe- 
legem şi acel care s'a interdis de tribunal pentru slăbiciune 
de minte şi cel interdis în urma unei condamnaţiuni la o 
pedâpsă infamantă, care este asemănat unui interdis proprii 

dis și a cărui avere trebue încredinţată unui tutor, iar tu- 
torul acesta va fi ţinut a da garanţie întocmai cum este ţinut 
tutorul unui interdis judecătoresc. 

922. Minorul, care s'a emancipat, scapă de tutelă, însă 
în acâstă. situațiune intermediară între o incapacitate și o 
capacitate absolută i se numesce un curator, care nu admi- 
nistrâză, de 6re-ce administraţiunea averii o are emancipatul, 
dar care trebue să intervie la facerea actelor celor mai îm- 
portante, — acest curator nu este ţinut să dea nică o garanţie. 

223. Cu mai mult. cuvînt consiliul judiciar nu e ţinut 
să dea nici o ipotecă, căci acest consilii nu face -de cât să 
complecteze incapacitatea celui pus sub consiliul . săi, nu!
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pentru tâte actele, ci numai pentru cele anume enumerate 
de legiuitor. 

224. Ce vom dice despre tutorul ad- hoc? Seira că în 
unele casuri se întîmplă ca tutorul să aibe un interes con- 
trariă cu minorul, așa de exemplu o mumă care are să pri- 
mâscă o dotă din moştenirea bărbatului săi, de și tutore 
legală, ea voesce 'să-și constate - dreptul de constituire a 
dotei prin o hotărîre judecătorâscă, intervine sai se nu- 
mesce un tutor ad-hoc şi faţă cu acest tutor ea intentă ac- 
țiune Şi își dovesce pretenţiunile sale 'dotale. Asemenea: la, 
o împărţire, fie-care din minori este: considerat ca având 
interese opuse cu cel-alt, se numesce fie- căruia dintri înșii 
un tutor ad-hoc. , 

Totă lumea este de acoră să git, că - tatorul ad-hoc nu 
este ţinut să dea nici o garanţie. EI în realitate nu adminis- 
treză. El nu este chemat de cât să .represinte. interesele |. 
minorului în actele pentru 'cari anume. este numit. Dacă 
dînsul ar represinta răi, negreșit că ar fi r&spundător; dacă 
ar fi infidel, va fi şi mai-mult răspundător, “însă. aceste ca- 
suri: se întîmplă. rar şi de aceea nui se cere ipotecă legală. 

225. Când dicem că tutorul este ţinut să dea garanție, 
înțelegem nu numai pe acela care de drept a fost numit 
minorului, dar şi pe acel care în realitate sub: titlul de tu- 
tor a administrat, chiar pe nedrept;:0o avere a minorului. 
Aşa, de exemplu,.s'a întrunit un. consilii de familie fără să 
se respecte disposițiunile legei relative la formarea lui şi a 
numit un tutor care este înlocuit în urmă; sai chiar fiind 
bine numit, după numire, mai târditi pote se descoperă că 
există un testament în care se numea un tutor testamentar. 
Tutorul ales de consiliul de familie, în aceste casuri, nu a 
putut fi tutor, însă. dacă a administrat cât-va timp, acâstă 
administraţiune este supusă la ipotecă întoemai ca cum ar 
fi fost tutor; nu numai tutorul proprii dis este ţinut la 
acestă ipotecă,: dar şi acel care se dă ca tutor Și care în 
fapt a administrat averea minorului. 

226. Când se numesce de tribunal un administrator 
-provisoriu al averii acelui căruia i se cere interdicțiunea, 
-până ce interdioțiunea va fi pronunţată :când să i se pâtă 
numi un tutor, acest administrator, de și administrâză ave-
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rea, totuși fâră dificultate -se admite de tâtă lumea că nu 
este ținut la ipoteca legala. Administraţiunea lui va fi prea 
scurtă şi el este ținut numai până se îndeplinesce procedura 

de. punere sub interdicţiune. 
„927. Se întrebă. autorii: ce se întâmplă cu ace) care 

continuă a: administra o avere după ce a încetat tutela? 

După ce minorul a,devenit major, sai după ce minorul 

murind a lăsat moştenitori majori, fostul tutor continuă cu 
administrarea. Acestă administraţiune continuă a fi- garantată 
cu ipoteca legală? Autorii die; fiind-că nu garantâză legea 
de cât administraţiunea. tutorilor a averii minorilor, pentru- 

că, trebue să fie .tutor şi .minor, pe câtă vreme :el nu mai 

este tutor și minoritatea a încetat, pe atâta nu mai „pote fi 
ţinut la. garanţie. 

Cu tâte. acestea nu. „trebue să admitem acâsta într un 

mod absolut. Se pâte fârte bine ca continuarea acestei ad- 
ministrațiuni de către acel care a fost tutor să fie un act. 
ce. vine în contra obligaţiunilor tutorului. Așa, un.;tutor de 
rea .credință care a luat în mână averea minorului şi nu 
voesce s'o restitue, de 'şi minorul a devenit major; obliga- 
țiunea, de, restituire a.. averii în mâna aceluia. care a fost 
minor este o -obligsaţiune resultând din calitatea de tutor, 

deci: dacă el refuză să:dea acâstă avere, în realitate nu 'si 

îndeplinesce .obligaţiunea sa de tutor şi este. r&spundător 
de ori-ce daune-interese ar suferi minorul din acâsta. 

. Prin :urmare în asemenea. cas minorul pâte să invâce 
ipoteca legală pentru ca să câră a fi despăgubit de ceea-ce 

anume a suferit î în acest interval în care tutorul a refuzat 
de a restitui. averea. 

Comentatorii presupun că de fi pt tutorul Du a. sciut 
că: minorul a murit sait a devenit major şi în asemenea cas. 
nu garantâză administraţiunea din acest; interval, dar când 
refuză a. preda averea, cu alte cuvinte când face un act con- 
tra -obligațiunei lui de tutor, negreşit că ipoteca lui va ga- 
ranta şi acest interval de administraţiune de la. incetarea 
tutelei până la restituirea averei. 

225. Se: dispensâza de a da garanţie : tatăl saii: muma. 
Aci avem o 'disposiţiune introdusă de legiuitorul rumân, 
„care a credut că tatăl şi. muma nu o să caute să profite de
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averea copilului lor, sait să neglijeze administraţiunea ave- 
rii acestui copil; că sentimentul de părinte este atât de tare 
pentru a nu profita de averea copilului. 

Ac6stă excepţiune este mult criticată. Considerațiunea 
că puterea părintâscă ar pute să sufere în prestigiul ei din 
împrejurarea că unele rude ar cere în numele minorului 
inseripțiune pentru averea minorului pe care el o adminis- 
treză, nu este de nici o val6re. In casurile în cari diferite 
interese s'ar găși în conflict, nu pote să fie nici ambiţiune, 
nici prestigiii. Ore nu ar suferi mai mult prestigiul părin- 
tesc, când sar vede că în fapt el'neglijâză, sati caută să 

profite de averea copilului? Ca să vedem. inconvenientul 
aceştei excepţiuni, nu avem de cât să luăm un cas. 

Să. presupunem o . căsătorie în care femeea a avut o 

zestre însemnată. În timpul căsătoriei ea cere separaţiune de 

patrimonii. Femeea reușesce să constate înaintea tribuna- 
lului că bărbatul are afacerile sale într'o desordine nespusă, 

că acâstă desordine este atât de mare în câtse compromite 
zestrea și obținând separaţiunea de patrimonii, dînsa ia ad- 
ministraţiunea averii dotale. După un timp, mai mult sai 

mai puțin îndelungat, femeea mâre şi lasă copii minori. Ta- 
tăl este tutorul legal, el este şi:usufructuarul legal, așa în 

cât ia însăși proprietatea acestei averi și ca tutor și ca usu-. 
fruetuar, şi este dispensat de a da cauţiune. Vedem dar că 
aceeaşi pers6nă care ca socii, s'a constatat într'un mod ju- 
decătorese că era într'o situațiune care compromitea zes-.. 
trea, aceaşi persnă, este admisă delege să ia întregă acâstă 
avere, acum proprietate a unui minor, să o administreze, 

fără să dea vre-o asigurare. 

Ori-cum ar fi, avem în privinţa acâsta o disposiţine 
clară alegei, însă şi acâstă disposiţiune dă loc la, dificultăți 
în unele casuri neprevădute. Bărbatul murind nu pote să 
priveze pe femee de dreptul de tutelă legală; însă pâte forte 

„bine să "1 dea un ajutor, să "i dea ceea-ce se numesce de 
legiuitor un consilier, fără de care muma tutbre nu-ar pute 
să facă un act. Este necontestat că acest consilier nu este 
ținut să dea nici o -cauţiune, nu este ținut la îpoteea 
legală. 

229. Ce vom hotărî în , asul: când muma tutâre se că:
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sătoresce a doua ră. şi că fie că înainte de a se căsători 
întrunesce consiliul de familie care o menţine în tutelă, fie 
că ea nu a întrunit consiliul de familie şi a perdut ast-fel 
dreptul de tutelă, dar în urmă consiliul:o numesce tot pe 

dînsa tutâre ? In aceste casuri muma va fi ea dispensată de 

a da cauţiune, sai nu? Textul, art. 1767 nu lasă nică o în- 
doslă, el spune: „Când tatăl sai muma sunt tutori, ipoteca 
legală nu va avâ loc“, fără deosebire de muma căsătorită a 

doua ră. Ne aducem însă aminte că muma care se căsă- 
toresce a doua 6ră perde folosinţa legală. P6te că, dacă sar 

fi gândit legiuitorul, ar fi supus pe muma care se căsăto- 
resce a doua 6ră la obligaţiunea de a da cauţiune însă nu 

putem argumenta din aceea că se perde: folosinţa legală că 

muma căsătorită a doua 6ră să'și pârqă și dreptul acesta de 
a fi dispensată de cauțiune? P6te s'ar susține cu re-care 

succes că muma căsătorit a doua 6ră nu este scutită de a 

da, cauţiune. 
230. Muma, fie-că consiliul de familie a -menţinut-o în 

tutelă, fie că ea perdând tutela consiliul de familie a rea- 
les-o, are de cotutor pe sociul ei cel de-al doilea; între- 
bare : acest sociă este el ținut să dea cauţiune ?. Cotutor vrea, 
să dică tutor, deci dar nu mai suntem în ceasul art. 1767, 
„sociul al doilea nu este tatăl minorului, el este o persână 
străină. Dacă el ar fi obligat să dea cauţiune am ajunge la 
resultatul că tutorul principal, care este muma, nu dă cau- 
„ţiune, iar cotutorul, care nu este de câtun ajutor al mumei, 

dă cauţiune. 
P6te în acâstă soluţiune să găsim un fel de atenuare 

a acestei reguli exorbitante că tatăl şi muma să.nu dea 
cauțiune pentru  administrațiunea . averii copiilor lor. Mai 
cu s6mă în acest cas: muma este mult mai de bănuit că 
va fi influenţată în administraţiunea sa de sociul cel de-al 
doilea; : deci este bine ca bărbatul 'să fie. ținut la ipotecă 

legală, de și textul art. 1767 dispensă pe mumă de acestă 
ipotecă. 

231, O altă diticultate : se presintă în casul când unul 
din socă se numesce tutor celui-l-alt. sociti interdis. Pemeea 
dintr'o nenorocire Sre-care 'și perde mintea și este pusă 
sub tutela sociului săit. Intrebarea este dacă în. acest cas
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sociul este ţinut la ipoteca legală? Dacă este zestre la mij- 
loc, femeea are ipotecă legală asupra averii sociului săi şi 

întrebarea este: “mai trebue să se.ia ipotecă şi pentru cali- 
tatea, sociului de administrator al averii femeii ? Negreșit, nu. 
Dar dacă pe lângă zestre, femeea -are şi parafernă, în sis- 

temul nostru după care paraferna nu se bucură de ipoteca 

legală, bărbatul devenit tutor.va trebui să fie supus la, ipo- 

teca legală de tutor. 
232. Ce asigură 'acestă. ipoteci ? Răspunsul se pâte for. 

“mula, în modul. următor: ori- ce creanţă ar av6 pupilul con- 

tra tutorului, în calitate de pupil, pâte fi asigurată cu ipo- 
teca legală. Ast-fel sumele de bani încasate de tutor pen- 

tru. cari nu a dat socotâlă, daunele-interese datorite de tutor 
şi provenite dintr'o rea administraţiune, ete. Cu un cuvînt, 
t6te..creențele ce minorul ar av6 contra tutorului, creanţe 
resultând din: administraţiunea tutorului, sunt asigurate cu 
ipoteca; legală. : 

Se întrâbă adesea: ce sa decidem cu oreanțele exis- 
tente mai înainte dease deschide tutela? Părintele minoru- 

lui avea să primâscă o sumă de bani de la acel care în 

urmă a fost numit tutor şi minorul moștenind, a primit în 
moştenire și creanța, tutorului săi; acâstă creanţă, care până 

aci era simplă creanța chirografară, va lua ea rangul . unei 
creanţe ipotecare supusă regulelor ce le-am vădut până aci? 
In principii, nu, de 6re-ce creanţa acâsta : ne-având causă 
în administraţiunea tutorului și provenind din altă împre- 

jurare, nu pote să fie garantată cu acâstă ipotecă. 

Cu t6te. acestea autorii die că, dacă s'ar întîmpla, de 

exemplu, ca termenul, în care tutorul trebuia să plătâscă 
acâstă creanţă, ca cum tutorul ar fi primit o sumă de bani 
ce se datoresce minorului de o altă persână, ne-dând soco- 

telă de întrebuințarea. acestei sume. de bani, datoria sa, pro- 

venită din acest fapt, este supusă unei ipoteci legale, tot 
ast-fel dacă, în cât privesce creanţele auteridre tutelei, ter- 
menul a expirat, tutorul a considerat ca unul ce ar fi tre- 

buit să 'şi plătscă singur datoria și deci,. de unde până aci 

datoria acâsta; era, o simplă datorie provenită din o causă 
anteridră, ea se transformă, casă dicem așa, într'o :adevt- 

rată - datorie de tutelă, aşa în cât:-— die, autorii — în acest
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cas s'ar putea admite ca creanța minorului să fie garantată 
cu ipoteca legală. (Com. Laurent, SXX, n. 279). 
933. Ipoteca legală primesce rangul din momentul luă- 

rel inscripţiunei. Aci avem de făcut aceleași observaţiuni 
pe cari le-am făcut şi în privința ipotecei femeii măritate, 

că inscripţiunea determină rangul ipotecei şi pentru crean- 
ţele ce ar fi provenit din vre-uu eveniment ce a urmat luă- 
rei inscripțiunei. 

Ar fi ceva falş a se argumenta dicendu-se de exemplu 
că nu pâte să fie ipotecă lucrul accesorii acolo unde nu 
este principalul, pentru-că noi nu desfacem fie-care creanță 

ce ar ave pupilul contra tutorului sâii ; nu se face atâtea 

creanţe câte cause de nemulțumire ar av pupilul contra 

tutorului, și este o singură creanță prin care minorul cere 
socotâlă tutorului și ac6stă creanță se nasce odată cu tu- 
tela. De acea şi în legea francesă, unde există ipoteca ocultă, 
adică unde ipoteca legală este dispensată de inscripţiune, 

ipoteca ia rang din momentul în care intră în administra- 
țiune tutorul, iar nu din: momentul în care creanța ia 
nascere. 

Aşa Gar trebue să decidem: ipoteca ia rang din mo- 
mentul luărei inscripţiunei, ori-care ar fi causa pentru care 
minorul are creanţă contra tutorului, provenită din admi- 

nistraţiune. 
234. Consiliul de familie este dator a se aduna şi a 

decide în privința garanţiei ce trebue să se dea de către 
tutor şi acesta, chiar mai înainte de a întratutorul în adminis- 
trațiunea averei; şi e natural lucrul acesta, pentru-că odată 
cu intrarea în administrațiune, tutorul pâte să încaseze sume 

de bani, pâte să facă o: mulţime, de daraveră de cari este 

răspundător. - 
Consiliul de familie, adunânduse, trebue. 'să dea o ho- 

tărîre motivată. | 

In principii hotărîrile consiliului de familie sunt mMo- 
tivate, aci însă cu mai mult cuvînt hotărîrea trebue să fie 
motivată, pentru-că consiliul de familie — cum dice legea— 
trebue să aibă în vedere starea minorului și natura valo- 
rilor din care se compune acâstă stare. Pe lângă quantumul 
averii se caută şi natura valorilor, pentru-că dacă, de esem-
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plu, minorul are o avere imobiliară, în realitate tutorul nu 
este ținut să dea socotâlă de cât de veniturile acestor imo- 
bile și până la 6re-care punct și de neglijența ce i:s'ar 
putea imputa din lipsa de supraveghere; pe când dacă ar 
fi vorba de avere mobiliară, de' sume de bani, de creanţe, 
ete., cară -tâte au să intre în mână tutorului,. negreşit că 
consiliul de familie va hotărî ca garanţia să: fie mult mai 
mare. 

235. Legiuitorul se mai ocupă şi de casul în care ipo- 
teca pote să fie înlocuită și cu alt-fel de garanţie, de exem- 
plu cu depunerea unor efecte ;. aceste efecte vor. fi până la 
val6rea pe care o determină consiliul de. familie. : 

236. Adesea se p6ie întîmpla ca tutorul să nu aibă 
avere ȘI cu. tote acestea, el-să se bucure de o. bună reputa- 
țiune şi este considerat ca bun administrator, consiliul de 
familie pâte decide de la început ca tutorul să nu pâtă ri- 
dica sume de bani sai alte valori şi ca aceste sume să fie 
consemnate la Casa:de depuneri; asemenea ca tutorul să nu 
pâtă ridica de cât cupânele efectelor sai să nu primâscă 
dobândile, când ar fi vorba de sume ce sar fi dat cu îm- 
prumutare la diferite persâne. In asemenea casuri consiliul 
de familie pote să decidă că garanţia să nu trâcă peste 
ceea-ce represintă venitul averii minorului în cursul unui 
an de dile. 

237. Dacă consiliul de fanăilie. nu se adună și dacă in-: 
teresele minorului ar suferi din causa acesta,. "tribunalul 
pote, și este chiar ţinut de lege,.să'ia de-a dreptul măsu-. 
rile ce crede de cuviința în interesul administraţiunei averei 
minorului şi. să: hotărască: până unde să se-ia inscripțiunea 
ipotecară, adică. ce garanţii trebue să dea tutorul, chiar 
când consiliul de familie ar decide să nu se dea nici o ga- 
ranție pentru administraţiunea averii: minorului. 

238. Necontestat că consiliul: de familie va da hotărîrea 
sa fiind faţă — sau cel. puţin fiind chemat — și tutorul, 
pentru-că- mat mult saii mai puţin se ia o hotărîre contra 
acestui tutor şi deci dînsul, având interes în causă, trebue 
să asiste. la deliberările consiliului.! 

“Necontestat 6răși că dacă consiliul. de farăilie hotăresce 
să se dea:0 garanţie prea mare, în comparaţiune cu ceea-
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ce are să administreze tutorul, el este în drept să se plîngă 

şi să ceră.de la tribunal a se reforma hotărîrea consiliului. 

Cu. alte : cuvinte, hotăririle consiliului de familie sunt sus- 

ceptibile de apel înaintea tribunalului, după regulele pe cari 

le-am vădut când am vorbit despre administraţiunea averii 
minorului şi însăşi hotărîrile tribunalului, de şi sunt date 

Gre-cum pe cale. graţi6să, sunt supuse apelului înaintea 

Curţei. 
239. Tutorul, de și s'a mulţumit la începutul adroinis- 

traţiunei sale ca; să i se ia o inscripțiune de o val6re mai 
ridicată, totuşi pote, după împrejurări când averea mino- 

rului s'a micşorat, să c6ră reducerea. 

Art. 1765. Inseripțiunea va 4 luată de tutor în virtutea doliberaţiunet 

consiliului de familie... 

„910.:'Tutorul este obligat a lua inscripțiune ipotecară, 
însă adesea tutorul: pâte neglija, pentru-că luarea inseripțiu- 
nei 'este un act care se face în contra intereselor sale; de 

aceea art. 1766 adaogă:: 

- Art. 1766. Consiliul de familie va putea numi special pe unul din 

membrii săi sai ori-ce altă persână pentru luarea inscripțiunel. 

„Dacă consiliul de familie se teme ca nu cum-va tu- 

torul să neglijeze a lua inscripțiune, el pote să oblige pe 
cine-va care să ia acâstă inseripțiune. Mai departe, inscrip- 

ţiunea, pâte fi ordonată - direct de către tribunal care este 
în drept să ia ori-ce măsuri de asigurare, relative la admi- 

nistrațiunea -averii minorului ȘI « care pote să . ordone . acâstă 
inseripțiune din oficiu.: 

Tot ast-fel . procurorul, care > este. chemat să suprave- 

gheze 'şi să provâce măsurile de protecţiune relative la ad- 
ministraţiunea averii minorului, — de şi legea nu o spune — 
pOte să c6ră luarea : inseripţiunei ipotecare pentru garanția 

" minorului. 

Sunt în legea belgiană o: serie “ae articole în cari se 
vede câtă grije are legiuitorul de interesele minorului şi 

prevede -casul în .care. ar fi bănuială că: garanţia nu ar fi
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luată. Este de regretat :că redactorul .nostru n'a. voit să re: 
producă aceste. disposiţiuni, atât de. înțelepte (Veqi « art. 54 60 
legea belgiană). | Se 

SUL. 

Despre garanţiile « ce sunt, obligaţi a da statului, | 
„comunelor şi stabilimentelor publice perceptorii 

Şi administratorii comptabili 

"Art, 1768. Ipoteca legală a statului, a comunelor! şi a stabilimente- 
lor publice asupra bunurilor perceptorilor și: administratorilor publici, nu 
se pâte stabili de cât asupra bunurilor presente, iar nu şi a celor viitâre, 

241. Iică un articol a :cărui. aplicaţiune practică nu am 
cunoscut- -o nici-odată. Nu s'a întîmplat să vedem vre-odată 
invocându-se, fede stat, fie de comune, fie de alte stabili- 
menie publice, ipoteca, legală de care este vorba aci. Așa 
cum e redactat articolul este. aprâpe de. neînțeles. Mai în- 
tâit rubrica paragrafului nu se potrivesce cu disposițiunile 
articolului, pentru-că rubrica, - dice:. „Garanţiile ce sunt obli- 
gaţi a da perceptorii şi administratorii comptabili.“ — Comp- 
tabil se numesce acel: care mânuesce bani și perceptor acel 
care strânge veniturile, . însă - administrator comptabil ar fi 
acel care şi administrâză și mânuesce banii publici, cumul 
de atribuţiuni incompatibil. —.De altă parte articolul dice: 
„Ipoteca legală, ete., asupra : “bunurilor perceptorilor Şi. ad- 
ministratorilor publici.“ Aci nu: mai e vorba de. administra» 
tor comptabil. Un stabiliment public are mai întâii admi- 
nistratorii săi, dînșii sunt cară administrâză averea, cum sunt 
Eforii de la Eforiile din Bucuresci şi, Iași, și pe lângă dînșiă 
între cei-alți funcționari. sunt casierii: Dacă. ne vom lua 
după rubrică ar trebui să dicem că numai : casierii: și: cei- 
Talţi mânuitori de bani ar fi ținuți la acâstă potecă; pe când 
după textul . art. 1768 ; înşişi. administratorii Sunt, supuşi la 
ipoteca, legală. După acea rubrica, vorbesce. de garanţia, ce ei 
sunt ţinuţi. a.da, ar fi Gre-cum.o ipotecă convenţională, de şi 
obligatorie, pe când după termenii articolului. „ipoteca, este
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legală. — Se nasce apoi întrebarea: ipoteca acâsta legală 
este ea dispensată de inseriptiune, este ea ocultă? In articol 

nu vedem nimic spunându-se despre acâstă inscripțiune. 

Dacă ipoteca ar fi ocultă mai avem şi o altă dificultate, 
aceea, că art. 1725, tratând despre privilegiile statului, dice 

că privilegiile tesaurului public şi ordinea în care se exer- 
cită ele sunt regulate prin legi speciale şi apoi adaogă: 

„Tesaurul public nu p6te obţine un privilegii în contra 

drepturilor persânelor. al treilea dobândite mai îuainte.“ 
Vrea să dică privilegiul ar fi întru cât-va aci un fel de 

ipotecă, de 6re-ce se respectă oreanţele ipotecare cari exis- 

tai în momentul când privilegiul a luat nascere, fără să 

se determine când ia nascere acest privilegiu și atunci se 
nasce 6răși întrebarea dacă privilegiul tesaurului trebue să 
fie public. 

Taţă cu art. 1738, care tratză despre publicitatea pri- 
pilegiilor, articolul 1768 -desfiinţăză el în cât-va art. 1725? 

„ Aci, statul are privilegii sati ipotecă? Apoi să credem 
Gre-că legiuitorul s'a gândit să facă din acâstă ipotecă legală 
o ipotecă ocultă? Se vede într'un mod clar, precis, că in- 
tențiunea este ca publicitatea să fie o condiţiune esențială 
a ipotecilor.. Chiar pentru privilegiile asupra imobilelor le- 

giuitorul a luat tâte măsurile ca ele să fie publicate şi deci 
este dificil a admite că legiuitorul s'ar fi gândit a acorda 
statului, comunelor saii stabilimentelor publice o ipotecă 

ocultă. | 
Dificultatea, însă nu este terminată. Legea, dice că ipo- 

teca, legală a statului, etc. nu se: pote stabili de cât asupra 
bunurilor presente, iar nu şi a celor viitâre. 

Ce vrea să dică lucrul acesta: bunuri presente? La ce 
epocă trebue să ne aşedăm noi ca să scim dacă sunt bunuri 
presente saii bunuri viitșre? Să ne aşedăm în momentul 
când intră în funcţiune acest perceptor saă administrator 
publice ? Ar fi lucru absurd, ca să dicem că numai bunurile 
presente pe care le are funcţionarul în momentul când pri- 
mesce funcțiunea sunt 'afectate și că ipoteca nu există asu- 
pra bunurilor pe cari le-a căpătat î în timpul funcţiunei sale 
și cari pote sunt căpătate toemai cu banii pe cari "i-a sus- 
tras din averea pe care o administrâză.!
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Credem că intențiunea legiuitorului a fost alta; el ȘI- a 
dis cum că ipoteca acâsta, legală trebue să fie supusă in- 

| seripțiunei Și că nu. se pâte lua inscripţiune generală, așa, 
că dacă s'a luat astă-di. o inseripțiune, eu privesce. tâte bu- 
nurile ce ar căpăta .de:aci înainte comptabilul, perceptorul, 
ori administratorul, ci ca să pâtă fi.ipotecă.. trebue să se. ia 
inscripţiune, pe fie-care imobil: işi acest imobil, în momentul 
când se ia inscripțiune, trebue să fie deja în patrimoniul 
perceptorului sai administratorului. Cu. alte cuvinte, legiui- 
torul a credut.să.nu dea o ipotecă generală în acest:sens că 
t6te bunurile .presente. şi viitâre.să fie 'supuse . acestel ipo- 
teci, să nu fie o ipotecă. ocultă, ci.a înțeles casă existe. o 
ipotecă supusă. inseripţiunei. și. că „inscripţiunea: nu pâte fi 
luată de cât asupra bunurilor.:ce le posedă: administratorul 
în momentul în. care inseripţiunea este luată. Art. 27 al noii 
legi asupra comptabilității generale a. statului recunâsce din 
noi. privilegiul statului, judeţului, comunei şi stabilimentelor 
publice. asupra întregei averi. a -contabilului mânuitor de 
bani publici în. deficit. Nu vorbese de publicitate. In cas de 
concurență între diferitele. pers6ne. se dă preferinţă: după 
ordinea în cari vin. In trecăt se atrage atențiunea asupra 
finelui art. care declară nulă :ori-ce. înstrăinare de bunuri 

" făcute de aceste funcțiuni chiar. cu. titlul „oneros, fară să se 
e6ră îrauda. | i E 

„SBOȚIUNBA IL: i, 

“Despre potecile convenţionale 

249. Numai pentru- că ipoteca; pâte A și convenţională, 
adică pâte resulta dintr un contract, numai de aceea. se ex- 
'plică pentru ce titlul! privilegiilor Și ipotecilor. figurâză în 
cartea care tratez despre obligaţiuni şi despre contracte. 
Dacă ar fi fost riguros legiuitorul î în metoda sa ar fi trebuit 
ca aceste drepturi. de privilegii şi ipoteci să le pue între 
drepturile .reale, adică acolo unde vorbesce. despre proprie: 
tate și desmembrămîntele ei. 

„ Art. 1772. Ipoteca convenţională : nu-va putea A "constituit ă de cât 
prin act autentic.  . - .: E i IE
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243. Nu pâte fi convenţiune, contract de ipotecă pe cât 
prin act autentic. e 

“Ipoteca este unul din contracte solemne, adică din acele 
contracte pentru cari se cer Gre-cari forme ad solemnitatem, iar 
nu ad probationem, așa că dacă . lipsesce o condiţiune de so- 
lemnitate, ipoteca este nulă. In privința regulelor de auten- 
ticitate vom aplica cele: stabilite de legea asupra actelor au- 
tentice. .: ae | 
„244. Se pare că și în jurisprudența francesă, ca: Şi în 
jurisprudenţa n6stră, nu prea s'a ținut. sâmă de art. 1772. 
Așa Curtea de Casaţie dică că, de 6re-ce codul civil s'a pus în 
lucrare înaintea, legii asupra actelor autentice; și de Gre-ce nică: 
eri legiuitorul nu determină în ce consistă autenticitatea actelor 
de ipotecă, pote instanţa de fond să hotărască că a existat, 
un contract și. acolo unde părţile nu s'ar fi presentat înaintea 
tribunalului, şi argumentele pe cari le dă sunt că: atunci 
când este vorba de donaţiune, de exemplu, se :spune curat 
-că donațiunea trebue făcută înaintea, tribunalului, pe când 
aci la ipotecă nu se dice de cât că ea să fie făcută prin act 
autentic, fără să se arate anume cum se face acest act au- 
tentie. . aa 

S'a dis adesea-ori că nu este absolută necesitate ca să 
existe întrun mod solemn consimțămîntul ambelor părți și 
că se pote fârte bine ea numai debitorul să se presinte îna- 
intea tribunalului, pentru ca să facă actul săi de ipotecă, 
iar creditorul pâte mai târditi: să consimtă, în ori-ce mod ar 
fi, chiar tacit, la acâstă ipotecă ce s'a constituit în favârea 
sa. Așa am necesitate de o sumă de bani, fac o ipotecă în 
alb pe care o încredințez cui-va ca să-mi găsâscă bani și 
când găsese bani, atunci arăt în numele cui am făcut ipo- - 
teca, şi în același timp acel care. a consimţit să'mi dea banii 
face o declaraţiune că consimte la acest act de ipotecă. Se 
întîmplă adesea, €răşi ca să fie valori depuse ale incapabi: 
lilor şi se caută vre-o ipotecă care să producă o dobândă 

„mal mare. Acel care vrea să ia banii cu ipotecă face actul 
de ipotecă și declară că suma de bani pe care 0 ia de la tri- : 
bunal o asigură cu acâstă ipotecă; atunci tribunalul libe- 
TEză banii în baza actului. de ipotecă. Se întîmplă iarăşi că 
se constitue ipotecă pentru asigurarea statului, mai cu semă
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în materie de furnituri. Așa, cine-va face .un contract 6re- 
care pentru o construcțiune sait: pentru furnituri 'și drept 

garanţie face o ipotecă declarând că pentru asigurarea 'sta; 
tului ipotecâză imobilul cutare până la concurenţa: sumei 
prevăgută în contract şi: la acâstă ipotecă 1 nu participa siatul 
prin nici un representant al săii.: aa 

„Bă bine, practica admite şi spune că 'este suficient ca 

debitorul să fi făcut acest coniraat, care. în urmă să i fe ac- 
ceptat de către creditor. . i: 

Practica mai admite: chiar, după e cum am: spus, că , acestă 

acceptare a; creditorului nu este necesar să fie 'constatată: 

printr'un act autentic (Vedi diferitele soluțiuni în Christescu. 
Adnotaţiunile de sub art. 1772). . ăia a 

Este adevărat că art. '1772 ar lăsa Gre-cum ca acâstă 
interpretare să aibă un fond::6re-care.' Cuvântul act este 
acela, de care jurisprudenţa se agaţă: şi dice: articolul nu 
spune printr'un contract autentic, ci prin act autentic, şi în 

mare parte actul se deosibesce. de. contract, prin -aceea că 

actul este faptul unei 'singure persâne, pe: când contractul 
este resultatul voinței a două: pers6ne.- . 

Nu ne-a satisfăcut nici odată acâstă înterpretare Și gă- 

sim cu desăvârșire contrarii legei sistemul acesta, al. prac- 
ticei, fie chiar în ţară la noi. Ipotecile sunt 'saii legali sai 

convenţionali şi art. 1749 'spune că ipoteca: convenţională 
este aceea care ea, nascere din convenţiunea. părților; vrea 

să dică ca să pâtă fi ipotecă convenţională trebue: să fie 
convenţiune și cine .Qice convenţiune, dice' consimțământul 
a două părţi contractante; decă nu pote. să fie: ipotecă și 
nică jurisprudenţa nu merge: până acolo: în cât să: ţieă că 
ipoteca, să fie actul numai al unei persâne.: : 

Să luăm însă art. 1772.aşa cum este soris. Ce dice 
acest articol? „Ipoteca convenţională — adică acea care va 

resulta din. convenţiune — nu va: putea fi constituita de cât 
prin act autentic“ şi prin act legiuitorul a voit să înțelsgă 
constatarea, acostel ipoteci şi. probă de acâsta este că nu 

avem de cât să ne aruncăm ochii. asupra, titlului. care tra- 

tâză despre probe şi despre înscrisuri şi vom vedă că le- 

giuitorul se: servesce mai în tot-d'a-uua de cuvântul pact 
autentic“, când. e vorba de contract autentic. 

4
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„.. Vrea să dică . cuvântul act nu este numai faptul unei 
singure pers6ne, ci :însemnâză constatarea materială a con- 
vențiunei părților; deci dar să nu dicem că act ar însemna 
că numai o parte să mârgă înaintea tribunalului, ci că legea 
a voit un lucru ca ipoteca convenţională să fie resultatul 
unui contract, a unui acord de voinţi a părților și legea mai 
cere.ca acest acord al; voinţei părţilor să. fie „constatat în- 
tr'un: mod autentic. : 

Prin urmare nu putem să urmă jurisprudența, că este 
suficient a se presenta înaintea tribunalului numai debitorul 
spre a face actul:de ipotecă şi că în urmă 'creditorul. pâte 
să consimtă 'la acest act în: ori-ce mod arvoi. 

Noi nu cerem ca absolut:de la început să mârgă am- 
bele părţi înaintea, tribunalului, ceea-ce cerem însă este ca 
consimțămîntul părților. să fie constatat, fie printr'un singur 
act, fie prin acte deosebite, dar să fie constatat în mod 
solemn.: : 

245, Tot pentru acelaşi. cuvânt vom dice că dacă se 
„ face. o ipotecă prin procură, acestă procură să fie autentică. 

“Și punctul acesta este contestat în practică, pentru-că 
sunt, autori și chiar hotărîri judecătorescă cari spun, cum 
am .vădut şi la donaţiuni, că pâte o ipotecă să fie facută 
printr'o. procură fără ca, acestă procură să fie învestită .cu 
formă autentică. (Christeseu, |. e.,.adn. 3). 

In privința ipotecei este cu atât mai grei de combătut 
sistemul acesta, cu cât legea belgiană, care se ocupă de 
ipoteca, convențională, după ce în art. 76 dice ca și articolul 
nostru — că ipoteca convenţională nu pâte să. fie constituită 
de cât prin act'autentie sati. printr'un: act sub semnătură 
privată recunoscută în justiţie “sai înaintea, . notarului, apoi. 
în aliniatul al doilea adaogă: „Producţiunea pentru a con- 
stitui o ipotecă trebue să fie dată în aceași formă“, și acest 
al doilea aliniat al art. 76 redactorul rumân:nu 1 mai re- 
produce, de unde un. argument a: contrario care :ar dice că 

legiuitorul rumân nu a credut de cuviință ca procurile să 
fie învestite cu formula autentică. 
- R&spunsul nostru în privinţa acâsta este . uşor. de dat. 
Noi argumentăm alt-fel.:De câte oră legea cere pentru face- 
rea unui contract o solemnitate, adică legiuitorul s'a gândit
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că importanţa contractului e așa de mare în cât pentru mai 
multă garanţie a cerut solemnitatea,:de atâtea ori acâstă S0-- 
lemnitate trebue să: aibă de :obiect constatarea voinţei păr- 
ților. Pentru ce-cere în donaţiuni legiuitorul autenticitatea ? 
Pentru câ mai cu s6mă donatorul să scie că face un 'act de 
dar și pentru ca'acâstă voință a lui -de a' dărui să fie ne- 
contestată. Apoi cum .pâte: să: dică cine-va că este într'un 
mod autentic: constatată voinţa, 'când acâstă, voință este ex- 
primată, printr'un act, procură sub semnătură privată ? Prin 
urmare casă se pâtă dice că a existat în realitate o voinţă 
exprimată într'un -mod solemn, trebus ca în 'fapt acâstă. so- 
lemnitate: să existe atunci când se exprimă: voinţa. Să nu se 
dică că voința se exprimă de procurator, fiind. -că procura; 
torul exprimi, ce? voința 'aceluia, care a' dat procura; dar 
voința acestuia cum al constatat-o ? Nu întrun mod-autentic. 
Deci dar ar fi'să dăm o 'soluțiune contrarie scopului pe 
care ”] urmăresce legiuitorul, acela, ea voința celui care face: 
 donaţiunea sai , ipoteca să iLă exprimată într un: mod au- 
tentio: m 

Pe acest argument î în: tot- d'a:una. am crequt că de: câte- 
ori este vorba, de. un contract: solemn, 'de atâtea ori proou- 
rile. pe cari le 'dă: cine-va - ca” să 'se facă acest act în nu- 
mele săi, trebue să fie învestite cu aceleași forme cu cari 
este învestit, însuși actul care se face. * 

946.: Să nu citim că pentru: constituirea” ipotecer pro- 
cura, trebue să fie specială. (Art, 1536). 

Art. 1773. Ipotecele consimţite în țară străină nu pot avea efect în 
România de cât după ce actele, prin care s'a consimţit ipoteca, se vor fi 
vizat de preşedintele tribunalului civil al situaţiunei bunurilor şi se va Â 
luat inscripţiune. - ' . 

Acest magistrat va verifica dacă actele de coustituţiunea ipotece 
unesc tâte condiţiunile cerute de legile locului unds s'a prefâcut spre:a 
î autentice. 

947. Aci avem aplieațiunea regulei locus rogit act. Îpo- 
tecile făcute într'o țară trebue. să respecte formele cerute 
de legea țărei unde se face ipoteca. Dacă ar fi un act ordi- 
nar acâstă regulă ar fi suficientă. Destul ca, cine-va să aducă 
în privința.unui act făcut în ţară străină legea țărei unde 
s'a făcut actul şi să dovedâscă că formele cerute de acâstă 

68155 46
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lege sunt îndeplinite, pentru. ca acest act să fie valabil în 

țara rumânâscă, de. şi pentru formele acestui. act regulele 
din ţara rumân6scă ar fi altele de cât acelea pe cari le sta- 

bilesce legea din ţara străină. Ipoteca însă fiind constituirea 
unui drept real imobiliar, trebue să se respecte şi voinţa ce 
o- are legiuitorul ca conștituirea unor asemenea drepturi să. 
fie cunoscută publicului. Trebue dar să se respecte regulele 
publicităței şi de aceea legiuitorul dice. ca.. ipoteca, de şi 
constatată în regulă. în ţară străină, totuşi nu pâte să- aibă 
efect în țară rumân6sea de cât numai fiind. supusă luărel 
inscripțiunei. Luarea,. inscripțiunei se face, după cum vom 
ved6, de către grefier în. virtutea actului autentice ce '1.pre- 
sintă părţile. Legiuitorul. s'a gândit că acel care păstrâză 
registrele publice, nu este o „persână atât. de cunoscătâre ca 
să; scie dacă formele legel străine. sunt sai nu îndeplinite. 
De altă „parte .trebue să ţinem socotâlă. și de suveranitatea, 
naţiunei „că un act petrecut într'o ţara, nu pâte să aibă efect 
în ce privesce. executarea de cât numai. în limitele acestei. 
țări, unde actul a fost făcut și fiind-că luarea de inseripţiune 
este un.fel de executare a convenţiunei de ipotecă, de acea 
legiuitorul. a dis că chiar acâstă inseripţiune nu pote să fie 
luată de cât:după ce s'a pus viza președintelui tribunalului, 

care are să cerceteze în fapt dacă formele cerute de legea unde 
actul de ipotecă s'a constituit s'au. îndeplinit și numa! verifi- 
când lucrul acesta își dă viza şi permite luarea inscripțiunei. 

248. Legea n6stră nu spune că hotărîrea. care refusă 
' autorisarea preşedintelui tribunalului să fie Supusă apelului 
președintelui Curţei. 

249. Este de notat încă un mic punct f6rte important: 
articolul dice că:. „magistratul va verifica dacă actul de con- 
statare a ipotecei împlinesce tâte condiţiunile cerute de le- 
gile locului unde s'a făcut actul“. 

Dacă ar fi fost numai atât am fi avut curat şi simplu 
respectarea principiului locus -regit actum,' dar: mai adaogă: 
„spre a fi autentice“ ; cu alte cuvinte admite ideia pe care 
o exprimă: Laurent că locus vegit actum ca principiii este 'ne- 
contestat,. însă dacă o; legea ţărei cere ca cutare act să fie 
solemn, trebue ca acest. act să fie învestit „cu: formele s0- 
lemne cerute în ţară străină. :
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Aceste forme: solemne ' variază negreşit: altele -sunt 
autorităţile din ţară de la noi, cari daii solemnitatea şi altele 
în străinătate; la noi-sunt tribunalele, în străinătate pot să 
fie notarii. Este de observat însă că dacă legea țărei unde 
actul s'a făcut cere':numai un act sub semnătură privată 
pentru 'constituirea-ipotecei,: acâstă ipotecă -:nu: pâte să fie 
valabilă în ţara rumânâscă și Președintele tribunalului pâte 
refuza viza. De şi principiul . locus regit: actum ne-ar. duce la 
resultatul că acestă ipotecă respectând: regulele din țară 

străină să fie' autentic, de Și legea ferel de: acolo: nu cere 
acestă autentificare. : a ! 

-250.: Articolul nostru :nu dica nimic asupra. convenţii: 
nilor internaționale," cari modifică acâstă regulă:. Neapărat că 

acâstă convenţiune va fi respectată. Așa va: putea să se dis- 

penseze de viza preşedintelui :și atunci. cel: care" face actul 

de ipotecă în 'țara cu icare:avem 'convenţiune -se . „pâte: pre: 

senta de : a dreptul spre a cere: insoripțiimea. 

, art, 1769. Cine are capacitatea de a înstrăina. un imobil pâte a 1 şi 

ipoteca. , : pe - . 

Art, 1771. “Bunurile minorilor. și alo. intărdișilor nu pot A ipotecate . 

de cât pentru clausele și. e cu formele. prescrise de legi. ” 

251. Principiul” din art. 1769. aste: că “nu pâte să ipote- 
ceze de cât acela care „are capacitatea, de. a înstrăina un 

“ Ipoteca dacă nu este un'act mai grav de cât însăși în- 
străinarea cum o consideraii: Romanii, dar cel - puţin: este 
un act tot atât de -grav'-ca şi înstr&inarea, am pute dice că 
în realitate este chiar o într&inare, fiind-că ipoteca este con- 

siderată ca un desmembrămînt de proprietate: și că cel care 

ipotecâză trebue să aibă capacitatea de a, înstrăina. Am pu- 
tea, dice iarăși că este un fel de pregătire a înstrăinărei, 
pentru-că cel ce se împrumută: dă drept 'creditorului ipo- 
tecar de a urmări imobilul pe' care a constituit ipotecă. Așa 
dar, în privinţa acesta, vom pune regula;: : cine' pote să: în- 
străineze, numai acela pâte să. ipoteceze. 

252. Bunurile minorului nu pot să fie ipotecate: de cât 

'cu autorisarea, consiliului: de familie, autorisarea tribunalului, 

arătarea interesului ce are minorul de a; face acâstă ipotecă,
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un fel. de tablou constatând. tâte creanţele ce are să primâscă 
minorul :şi tot ce datoresce -pentru ca să pâtă fi în cunos- 
cinţă de 'causă şi consiliul de. familie şi tribunalul când dă 
ac6stă auţorisare.... . a 
„283. In privința înterdişilor seim că regulele relative 
la administraţiunea averii minorilor se aplică şi lor, deci 
aceleaşi reguli trebue să urmăm şi când este vorba de ipo- 
tecarea imobilelor interdisului. 

254. Ne aducem aminte că ne-am ocupat de actele con- 
firmative ale minorilor făcute în timpul minoritățe] în cari 
nu s'au respectat regulele relative la actele de înstr&inare 
și am vădqut că pâte fi confirmare. tacită. In privinţa. aces- 
tor acte confirmative ne-am întrebat atunci dacă o confir- 
mâre făcută de minor are efect retroactiv sati nu “Şi pro- 
duce efectul de: cât în momentul în care este confirmat. 
(Vedi. vol. II, Despre Conv. Și contracte, n. 699, 700). 

Cestiunea acâsta am desvoltat-o în de-ajuns Și ne-am 
oprit la ideia că confirmarea produce efect retroactiv între 
părţi. și între creditorii chirografari, însă nu are de efect 
să distrugă drepturile, valabil constituite de minor devenit 
major, saii de un tutor în numele minorului, în intervalul de 
când s'a petrecut actul şi până cânâ s'a confirmat. 

'255. O altă observaţiune importantă. | 
Scim că minorul pâte să atace obligaţiunea care sa 

contractat de el, fără să îndeplinâscă formele şi condiţiu- 
nile “cerute de lege; scim însă că este o regulă de drep- 
tate că  incapabilul se găsesce obligat până la concurența 
ce a tras el din obligaţiunea contractată. Prin urmare dacă 
obligaţiunea  contractată. de 'minor ar fi nulă ca ipotecă, 
însă dacă acesta a profitat din acâstă obligaţiune, el se 
găsesce obligat până la concurența acestei obligaţiuni. 

EX bine, se pune cestiunea dacă, constituindu-se. o ipo- 
tecă de minor fără să se respecte condițiunile cerute de 
lege, dacă profitând. ceva minorului, el. se. găsesce obligat 
până la "concurenţa. profitului Și dacă pentru. acest profit 
cel puţin ipoteca va fi valabilă? o 

___ În privința acâsta soluţiunea dată fără nici o distinc- 
țiune de autori este negativă, adică ipoteca nu este vala- 
bilă, nici chiar pentru ce ar fi profitat minorul din obliga-
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ţiunea contractată. Obligațiunea incapabilului până la con- 
curența profitului este fundată pe principiul de echitate, pe 
principiul că nimeni nu se pote inavuţi pe nedrept în paguba 
altuia; dar numai aci trebue să ne oprim şi nu putem agrava 
posițiunea minorului: că acâstă obligaţiune, până la concu- 
renţa profitului, să fie garantată cu o ipotecă. Deci dar mi- 
norul în asemenea câs va fi ţinut până unde s'a inavuţit, 
însă acestă, obligaţiune a lui nu este asigurată cu ipoteca 
ce s'a contractat. 

256. Minorul emancipat nu pâte să ipoteceze, pentru- -că 

nu se face nici o deosebire în privinţa ipotecei. între mi- 
norul emancipat și cel neemancipat. 

257. Cel pus sub. consiliul judiciar asemenea nu pâte 
să ipoteceze fără asistenţa, consiliului.: 

258. Femeea măritată nu pâte' ipoteca nici ohizr imo- 

bilul parafernal, fără autorisarea bărbatului şi, în lipsa aces- 
tuia, fără autorisarea justiţiei. 

259. In privinţa imobilului. dotal am Dus principiul că 

în ceasurile în cari se permite înstrăinarea imobilului, se 
permite şi ipotecarea lui... : ii 

Asupra acestui cestiuni Colmet de Santerre (VI, n. 230 
bis, XIII), face o opiniune deosebită, bazată Gre-cum pe tra- 

dițiune, pe ceea-ce era în textul roman că ipoteca find 

mai gravă de câţ înstrăinarea, imobilul dotal: nu se pote 

ipoteca. " Di 

Acestă opiniune a rămas. cu totul isolată. 

260. Nasce întrebarea: Ce drepturi are fie-care so- 
cietar şi în special dacă se pâte ipoteca imobilul societăței. 

Scim că în principii ori-ce.societar are putere de ad- 
ministraţiune în societăţile civile, până când nui se ridică 
acâstă putere prin contractul de societate; însă societarul 

nu pote ipoteca imobilul de cât pentru partea ce i-ar 

veni lui atunci când societatea s'ar desființa, afară numai 
dacă acestă ipotecă nu ar fi făcută în: interesul societăței. 
„261. Scim că cel care se găsesce în indivisiune cu alții. 

pâte să 'şi ipoteceze partea sa indivisă; acâstă ipotecă nu 
pâte să prejudicieze celor-l'alţi coproprietari, nu pâte să * 
împedice de la exerciţiul drepturilor lor și acestă ipotecă 
sai înstrăinare va fi condiţională. Dacă acel care 'şi-a ipo-
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tecat partea sa se'va găsi în urmă că dobândesce imobilul 
ipotecat în: lotul. s&i,:în total sai. în parte, ipoteca devine 

definitivă. Dacă însă imobilul întreg trece în proprietatea 
altuia, acesta îl primesce liber de ori-ce sarcină ar fi făcut 

asupra acestui imobil cei- -alţi coproprietari şi prin urmare 
ipoteca este nulă. 

262. In dreptul comercial avem 6re-cari reguli relative 
la capacitatea de a ipoteca. 

Art. 12 (cod. com.). „Minorul comerciant în condiţiunile 

art. 10, pentru tot ce. privesce comerciul săi, pâte ipoteca, 
și înstrăina, imobilele : sale fără a ave necesitate de vre-o 
nouă autorisațiune.“ 

Avem asemenea art. 16 (cod. com.) care dice : 

„F'emeea comerciantă pote, fără autorisaţiunea, sociului 

său, a sta în judecată şi a se. obliga, pentru tot ce privesce 
comerciul săi. - 

„Ea pote pentru acest sfîrşit, a ipoteca şi înstrăina t6tă 
averea, sa făra consimțămîntul sociului. 

„Cu tâte acestea, bunurile dotale nu vor putea f ipo- 
tecate sai înstrăinate de cât în casurile şi după formele 
prevădute de codul civil.“ 

“Tot asemenea relativ la faliment avem art. 712, codul 
comercial. 

- Art, 712 (e. com.). „Sentința declarativă de faliment. ri- 
dica de. drept falitului, din diua pronunțărei sale, adminis- 
trațiunea bunurilor sale, . chiar și acelora pe cari.le-a do- 
bândit în timpul falimentului. 

„Acţiunile cari : aparţin falitului nu vor. putea fi- exer- 

citate de cât de către sindic, afară de acele cari privese 

drepturile lui exclusiv personale, sai cari sunt străine fa- 

limentulu;. . 

„Din diua declaraţiunei falimentului, nici o acţiune î în 
conira falitului privitâre la, bunurile. sale mobile sait imo- 
bile, și nici un act de executare asupra acelorași bunuri, 

nu va: putea fi intentat sati îndreptat de cât în contra, sin- 
dicului. 

„Lribunalul, dacă găsesce cu cale, pote permite saii or- 
dona ca falitul să fe: citat în causă, mai cu sâmă atunci 
când ar.av6 interese opuse cu sindicul.
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::,Falitul are dreptul să intervină în cestiunile din cari 

pot să decurgă în sarcina sa o imputare de bancrută.“ 

Deci dar falitul, neputând să mai administreze, ne- 
greşit nică nu pâte ipoteca. „Wes și art. 720, „21, 792 co- 

dul "comereial). 
263. In codul de procedură civilă! avem,  disporițuni 

relative la acei cari se găsesc într'o- urmărire. 
Art. 5ii'pr. civ. „Va fi nulă de drept ori-ce înstrăinare 

a nemișcătorului urmărit, făcută de datornie în urma tran- 
scrierei comandâmentului.“ : 

Așa dar, faţă cu cel care: a făcut urmărirea, sait care 
s'a asociat la o urmărire deschisă, ipoteca constituită de 

urmărit, va î nulă de la comandament, „care trebue tran- 

seris. 

dr. 1770. Acei cari ati asupra unul imobil un drept suspens prin 

o condiţiune sai resolubilă în Gre-cari casuri, sai supus la o acţiune de 

reseisiune, nu pot consimţi de .cât.o ipotecă supusă aceloraşi condițiuni 

sati. aceloraşi rescisiuni. | . . 

Art. 1775. Bunurile viitore alo debitorului nu pot î obiectul unei 

ipoteci. | ” 

204. In privința validităţei ipotecii din: punietul de ve- 

dere al acelui: care a constituit ipoteca,:capabil fiind de a 

ipoteca, se pune formula : Ca să pâtă ipoteca cine-va vala- 

bil, trebue să fie proprietar pe lucrul ce ipotecâză. 

265. Ca, aplicare a acestei reguli art. 1770 spune că 

dacă cine-va are asupra unui imobil vre-un drept condițio- 
nal, ipoteca pe care o constitue este supusă aceleeași con- 

diţiuni. Pendente conditione, proprietarul condițional, fie că e 

vorba de o condiţiune suspensivă, fie că e vorba, de o con- 
diţiune resolutorie, pâte să ipoteceze imobilul asupra căruia 
are o asemenea proprietate, însă ipoteca ac6sta va â Şi ea 

supusă aceleaşi condițiuni. 
Dacă cel ce are asupră imobilului un drept de pro- 

prietate condiţional suspensiv devine în urmă proprietar, 
ipoteca va fi valabilă şi valabilă nu din momentul împlini- 
rei condiţiunei, ci din "momentul în care ipoteca se consti- 
tue. Dacă proprietarul care se găsesce- actualmente proprie- 

tar sub condițiunea resolutorie perde, prin împlinirea con-
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dițiunei, proprietatea, și ipoteca.se consideră ca şi cum nu 
a avut loc, N IE | E i 

__..960. Nu se cere într'un mod absolut ca cel ce ipote- 

câză să aibă, în realitate posesiunea imobilului ipotecat pen- 

tru-că se pâte adese-ori ca 'cine-va să se fi găsit în proces 
cu altul pentru un imobil, să.fi câștigaţ definitiv -procesul 

„şi până să ia în primire lucrul pe care "l-a câştigat. să '] 
ipoteceze. Ac6stă ipotecă va fi cu totul: valabilă. ... 

„267. . Bupusă condiţiunei — dice legea — va fi ipoteca atunci 
când dreptul care a constituit-o era condiţional. Aci trebue 
să observăm: că sunt condițiuni, mai cu s6mă resolutorii, a 
căror îndeplinire . depinde de voința proprietarului. Așa un 
donatar pote să 'şi vadă, „desființată donaţiunea sa, pentru 
causă de ingratitudine a lui către donator; o asemenea re- 
vocare a donaţiunei nu are efect față cu cel de-al treilea, 
după cum ar produce efect revocarea pentru neîndeplinirea 
de sarcini. Am spus deja că acel care contractâză cu dona- 
tarul, care a primit un dar supus unei sarcini, este anunțat 

„deja şi trebue să ia tâte măsurile spre a se încredința dacă 
în adevăr sarcina a fost executată de donatar, pe când nu 
p6te să se ia nici o măsură de acel care a tratat cu dona- 
tarul, contra faptului de a se -purta ingrat către: donator. 
Același lucru se pâte qice şi despre casul în care un usu- 
fructuar "şi-a ipotecat usufructul săi și în urmă a căutat să 
abuzeze din exercițiul săii de usufructuar. Abuzul acesta, 
care are de efect să stingă usufructul, nu pâte să mârgă 
Până acolo în cât să stingă dreptul aceluia care a primit 
„0 ipotecă asupra acestui usufruct. . . 

Este vorba dar de condiţiunea aceea, care depinde nu- 
mai de împrejurări exteridre, iar nu de ceasurile acelea unde 
se revbcă un drept prin faptul însăşi al aceluia, care a con- 
stituit ipoteca. o] | 

268. O a doua aplicare a regulei că cel ca ipoteceză 
trebue să fie proprietar pe lucrul ipotecaţ. „este că bunurile 
Viitâre nu pot să fie susceptibile de progritfate. Aci este o 
măsură de garanţie, luată de legiuitor, pentru debitor. Pe 
de altă parte vom ved6 că specialitatea este una din con-. 
diţiunile esențiale ale ipotecei și ipotecarea bunurilor vii- 
tore ar fi.o lovire fârte tare dată proprietarului specialităţei.
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Nu sar putâ constitui o ipotecă pe un anume imobil 
pentru - casul în care acest: imobil va deveni “proprietatea, - 
constituitorului, un fel de ipotecă condițională ? Credem că 
nu, fiind-că legea tocmai acesta a voit să oprâscă. Iegiui- 

- torul a dis: Ecă un tînăr care "caută să împrumute sume 
însemnate și sciind.- cel care împrumută că are să primâscă, 
o moștenire însemnată de la:tatăl “săi, voesce să asigure 
împrumuturile -pe cari le : fac acestui tînăr prin ipotecă pe 
bunurile pe cari le are deocamdată: tatăl, în casul' în care 
aceste bunuri ar deveni proprietatea tînărului. O asemenea, 
ipotecă. va, fi: nulă, pentru-că tocmai aceste ceasuri le-a, avut 
în vedere legiuitorul şi tocmai pentru: aceste: motivea -cău- 
tat să dică că bunurile viitâre nu pot fi ipotecate. 

269. Fiind-că avem aci o. prohibiţiune a legei, vom ice 
că, dacă; .cine-va a ipotecat -un imobil ca bun „viitor și în 
urmă 'a devenit “proprietar pe acest bun, celui. care ar voi 
să invoce nulitatea ipotecel, în conformitate cu legea care 
„opresce ipotecarea bunurilor. viitâre, nu i se pâte opune 
principiul guem de evictione. tenet actio.: Legea a oprit ipoteca- 
„rea acestor bunuri toemai ca, să apere pe debitor în contra 
exigenţilor prea mari ale creditorulni. | 

270. Putem merge până acolo să dicem că ipotecarea 
“crului. altuia: este' nulă? Ar fi o deosebire cam delicată 
între casul în care sar ipoteca un 'bun viitor şi între casul 
în care cine-va ar ipoteca un bun declarând că este al săi 
Şi S'ar constata în urmă că acest, bun nu "i aparţinea. Sub 
legea, francesă resolvarea, cestiunii nu este aşa dificilă, pen- 
tru-că există regula că vîndarea' lucrului altuia este nulă, 

Mai este un articol în legea francesă care spune că o 
ipotecă, ca să fie - valabilă, trebue să fie 'făcută de cel ce 
are capacitatea, de a înstrăina un imobil şi să fie în același 
timp, acel. care ipotecâză, proprietar pe lucrul ipotecat; deci 
aceste texte ar îndreptăţi pe comentatori să spună câ Îpo- 
tecarea lucrului altuia: este nulă. Negreșit că acel care a 
indus în 'erore pe creditori şi a ipotecat lucrul ar î ţinut 
la daune-interese, -acâsta 'însă rămâne o altă cestiune. La, 
noi nu avem nici text care să spună că vîndarea, lucrului 
altuia 'e nulă, nu avem Dică principiul clar, precis, care să 
spue că acel care ipotecâză trebue să fie proprietat pe lu-
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crul ce ipotecâză. Avem numai regula că cine are un 

drept condiţional .asupra unui imobil -pâte să constitue 

ipotecă, însă ipoteca va fi supusă aceleeași condițiuni şi că 
bunurile viitâre :nu pot. fi ipotecate. In casul nostru, am 

dice că acela care a ipotecat imobilul altuia, întru cât cre. - 
ditorul ar fi fost de bună credinţă, nu se pâte dice că acâstă 
ipotecă este nulă şi cel puţin acel care a ipotecat nu pote 

să invâce nulitatea. Dacă acel care a ipotecat a devenit în 
urmă proprietar pe imobilul ipotecat, i se aplică principiul 

Qquem de evictione tenet actio, etc. 

Trebue observat însă bine în fapt ea nu cum-va, sub 
cuvânt că s'ar ipoteca un.imobil ce nu a aparţinut debito- 

rului, să se ascundă o ipotecă de bunuri viitore. 

. art. 1774 Ipoteca convenţională nu este valabilă dacă prin actul de 
constituire al ipotecei nu se specifică anume natura şi situațiunea fio-cărui 

imobil al debitorului asupra căruia se consimte ipoteca creanţei. 

Art. 1776. Ipoteca convenţională nn pâis A valabilă de cât atunci 

când suma pentru care ipoteca este constituită va fi determinată prin act. 

" Dacă: creanța . este . condiţională se va menționa condiţiunea în în- 

scripţiune. 

„971. Ipoteca trebue să fie specială. Specialitatea el con- 
sistă în aceea că trebue să se determine, precis și clar bu- 

nul care se ipotecâză şi suma pentru care se ipoteceză. Le- 

gea în art. 1774 şi 1776 pare că spune cum că acestă re- 
gulă de specialitate domnesce numai în o ipotecă conven- 
țională. Acâsta ţine la împrejurarea că aceste două articole 

sunt luate din legea francesă, unde ipoteca, legală a femeii 
măritate şi a minorului este generală și ocultă. Nu putea 

să fie vorba acolo. de specialitatea, ipotecei legale. La noi 
însă ca şi în sistemul legei belgiane, ipotecile legali nu sunt 

oculte, ci sunt supuse. inseripțiunei, aşa,.că inseripțiunea tre- 
bue să conţină şi anume imobilul pe care seia.inseripţiune 
Şi pentru ce. sumă se ia acâstă inscripțiune. Putem spune 

că, specialitatea este o condiţiune esenţială nu numai a ipo- 

tecei. convenţionale, dar şi a ipotecei. legale, numai că în 
ipoteca, convenţională arătarea, imobilului care se ipotecză, 
precum și a sumei până la concurența căreia ipoteca se 
face, vor fi. trecute în contractul de ipotecă și în inscrip-
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țiune, pe când la ipoteca legală acâstă. specialitate nu, va 
fi de cât numai în inseripţiune, fiind-că . baza ipotecei le- - 
gale nu este convenţiunea, ci însăși. disposițiunea legei. .... 

272. O ipotecă pote să garanteze. şi o creanţă condiţio- 
nală. Ac6stă ipotecă nu produce'efectul în momentul în care 

condițiunea s'a îndeplinit, ci în momentul în care se constitue 

ipoteca. Dacă condiţiunea.. nu se îndeplinesce, creanța este 
considerată ca şi:cum nu a existat şi.deci şi ipoteca, care 
era menită să asigure acâstă, nu pâte să mai existe. 

278, Art. 80 din legea belgiană mai adaogă: 

„Ipoteca consimțită :pentru asigurarea unui credit des- 

chis până la concurența unei sume determinate pe care 
cine-va se obligă a o da,:este valabilă; ea ia rang din diua 
înscrierei fară să se mai . observe epocile succesive în care 

s'a făcut darea fondurilor cari. ar fi putut să se stabilâscă 
prin ori-ce mijloc legal.“ RE 

Dacă, cităm. acest aliniat este. „ca, sa spunem de la î în- 

ceput că de și redactorul rumân na găsit de cuviinţă să'] 

reproducă, totuşi operaţiunea este valabilă şi nimeni nu o 

contestă. Cine-va având trebuinţă în viitor de bani la dife- 
rite intervale, se duce la un bancher. şi dice: ;„Deschide-mi 

un credit facultativ pentru mine până la concurența de una, 

sută mii lei.“ Intervine:un contract prin care bancherul se 

obligă a ţine la disposiţiunea celui care cere creditul sumele 
stipulate pentru diferitele termene. : 

„Acestă operaţiune se numesce deschiderea, unui credit. 

Cel care se împrumută . drept creditul deschis pe care i-l 

face bancherul, asigură pe acest bancher până la concu- 
rența sumei de una, sută mii lei cu ipoteca asupra imobilu- 
lui cutare. Acâsta vrea să dică o ipotecă constituită pentru 
a garanta un credit deschis. Operaţiunea este ea valabilă ? 

Din împrejurarea că redactorul rumân nu. reproduce 

textul din legea belgiană, nu resultă că..o asemenea opera- 

ţiune nu va fi valabilă. Sunt și alte casuri mai cu sâmă în 
ipotecile 'legali unde se constitue ipotecă şi se ia inserip- 

țiune la un moment în care nu există creanță. Nimic dar 
extra-ordinar ca pentru un moment să nu existe o creanță 
și cu i6te acestea ipoteca: să existe. De altmintrelea ce ar 

av6 acâstă operaţiune de r&ă întrînsa? Libertatea conven-
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țiunei, întru cât acestă convenţiune nu ar fi de natură a 

atinge bunele moravuri saii ordinea publică, permite o ase- 

menea convențiune, şi necontestat că nici un interes public 

nu este aci în joc, care să oprâscă o asemenea, operaţiune. 

Rău a facut legiuitorul rumân de nu a reprodus textul co- 

dului belgian, care prevede o operaţiune de care nu vor- 
besce codul Napoleon şi asupra cărei validităţi există con- 
troversă în Franţa. Dar încă odată, operaţiunea este permisă. 

274. Ipoteca constituită pentru un credit deschis în 

aplicarea ei întîmpină dificultăți, din cari o mare parte legea 
belgiană le-a regulat. Așa legea belgiană qice că, fiind odată 
constituită ipoteca, probarea că bancherul de exemplu ar îi 

dat suma de bani la intervale se face după regulele co- 
mune prin ori-ce mijloc, nu trebue într'un mod absolut ca 

bancherul să se ducă la tribunal cu debitorul şi să dove- 
dâscă că a dat sumele de bani, ci pâte bancherul să dove- 

descă prin registrul s&ă, prin mandate postale sau prin alte 
acte, că a dat aceste sume. 

275. De când este constituită ipoteca? 
Dacă am raționa că o ipotecă nu este de cât un acce- 

soriă, ar trebui să dicem că ipoteca nu ar av6 rang de cât 
de la, datele și pentru sumele pe cari le-a înaintat bancherul. 
Așa s'a, deschis creditul la 1 Ianuarie; la 1 Maiii s'a dat 50 
mii lei,la 1 Iulie 10 mii lei, ipoteca nu ar av rang pentru 

50 mii lei de cât de la 1:Maiii, pentru 10 mii de la 1 Iulie. 
Lucrul acesta ar fi grav” pentru bancher, pentru-că ori de 

câte ori ar voi să dea sume de bani el ar trebui să caute 
în registrele de inscripțiuni dacă de la 1 lanuarie, când s'a 

închipuit ipoteca și până în momentul când dă suma de 

bani, s'a mai constituit saii nu o altă ipotecă. Este imposibil 
să raționăm asl-fel. Vom dice că ipoteca are rang din mo- 
mentul în care a intervenit contractul de ipotecă.: Pe baza 
acestui contract; face bancherul creditul. 
„9276. Adesea creditul deschis se face și în formă de 

compt curent. Cine-va are o întreprindere. El trebue să 
înainteze unele sume pentru a începe lucrările; însă pe m&- 
sură ce lucrările înaintâză el este plătit. În acestă situațiune 
el "și deschide un creâit la bancher pentru suma de 100.000 
lci, dâna ca asigurare o ipotecă şi prevede că din când în
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când el va da la rîndul lui bancherului unele sume. Ipoteca 
primesce rang pentru suma ce în definitiv se alege banche- 
rului din diua încheerii convenţiunei. 

277. Se întîmplă să, se fixeze un termen până când să 
fie creditul deschis, dacă. s'a luat vre-o sumă de bani după 
acest termen, acâstă sumă nu maă-este garantată de ipotecă, 
de Gre-ce actul de ipotecă a prevădut că în acel termen înțe- 
lege să se execute acest contract... 

278. Un credit deschis pâte asigura şi obligaţiunea de 
a face sati de a nu face.  Cine-va ia un contract de între- 
prinderi de lucrări publice: el. dă o ipotecă prin care asi- 
gură, obligaţiunea ce o ia de a, face aceste lucrări. Daunele- 
interese, provenite din neexecutarea lucrărilor, sati din întâr- 
iere, sunt asigurate până. la suma oreditalui cu ipoteca 
constituită, având rang. din diua constituirii. 

Art. 1777. Ipoteca. se întinde: asupra tuturor amelioraţiunilor survenite 
în urma constituirei imobilului ipotecat. E a - 

279.  Ori-ce ameliorațiune. se “aduce irhobilulul ipotecat 
profită creditorului. Ecă un loc viran pe care se: constru- 
esce o casă,.acest lo era ipotecat, construcţiunea profită 
creditorului. Asemenea și pentru plantațiunile ce s'ar. face, 
Se pote întîmpla, ca creditorul. ipotecar să fie primat de pri- 
vilegiul constructorului asupra plus valutei. 
„280. Nu putem aplica acâstă regulă „pentru întinderile 
ce s'ar adăoga la imobilul ipotecat, prin; :noui achisiţiuni. 
Ecă un loc de 500 metri pătraţi şi mai: cumpăr încă 100 
metri pătraţi alături. Locul de alături nu mai este afectat la 
ipoteca d'întâiii. 

281. In fapt adesea soluţiunile sunt delicate. Așa, pentru 
casul când adăogirea are loc î în urma unui proces. Am ipo- 
tecat o moşie de 1000 pogâne: în urm am făcut un proces 
prin care am revendicat încă 100 pog6ne tot în virtutea ac- 
telor ce aveam. Dobândirea acâsta se consideră ca făcând 

“parte tot din imobilul ipotecat, pentru că m'am servit de 
acelaşi act de proprietate. 

289. Practica Şi comentatorii se întrâbă : ce vom decide 
pentru crescerile de pămînt provenite prin aluviune ? Ne- 
greșit că aci nu este o nouă achisiţiune, ci un accesoriti ce
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se 'unesce cu principalul. Alte dificultăţi și diferite soluțiuni 
pentru 'casul în care în loc de aluviune avem o avulsiune. 
Asemenea când un rît își schimbă matea şi lasă în mijloc 
un teren care devine proprietatea riveranului, cestiunea este 
a se sei dacă profită de 'acâstă crescere creditorul ipotecar. 

Aceeași dificultate pentru insulele care se formâză și « a căror 
proprietate este a riveranilor. 

T6te aceste dificultăţi în practică se presintă forte rar. 
Putem dică că de câte ori crescerea provine din împreju- 

rarea, că pâmîntul ipotecat este causa dobândirei, de atâtea 

ori creditorul ipotecar profită. De câte ori însă adăogirea 
nu provine din causa pămîntului ipoteca, de atâtea ori cre- 
ditorul ipotecar nu profită de ea. 

'283; Tot de felul acesta este și cestiunea ce se ridică, 
pentru casul în care s'a: constituit ipotecă numai nuda pro- 
prietate şi în urmă usufruetul stingându-se, constituitorul a 
căpătat plina proprietate ; întrebare : creditorul ipotecar 'şi 

pâte întinde dreptul săi de ipotecă asupra întregei proprie- 
tăță a imobilului? Cestiunea este tratată de Paul Pont (VI, 

“n. 407 și urm., veci Martou, IL,.n. 751). 
| Se! dice că din momentul în care era de prevădut că 

într'o' di usufruetul stingându-se are să se unâscă cu nuda 

proprietate, creditorul'a putut să aibă în vedere acâstă îm- 

prejurare că va av să devie debitorul proprietar absolut, 

» «Din contra, dacă usufructul a fost ' constituit ipotecă, 
acesta nu se întinde: asupra nudei proprietăți. când usufruc- 

tuarul ar dobândi- -0. 

"SECȚIUNEA III : 

Despre rangul ipotecelor între. ele. 

dr. 1778. Intre creditori ipoteca fie legală. fe' conr -enţională nu are 
rang de cât din. diua inscripţiunei sale în 'registre. | 

“Art. 1779, Ipotecile înscrise în registre în aceiaşi di aă acelaşi rang. 

284.: Am vădut de mai multe « ori că în ipotecă urmăm re- 
gula : prior tempore potior jure, acel care este. cel mai vechii 
înseris, acela este .în .acelâşi timp şi cel mai de preferat
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în: ce privesce creanţa sa; cu deosebire de ceea-ce există la 
privilegii, unde nu.se caută epoca, nascerei creanţei, ci' na- 
tura. ei. Deci ipoteca.ia rang în Qiua î în care inscripţiunea 
ey: este făcută. , 

.985: In art. 1779 se prevede casul în care, din o împre- 
jurare Gre-care, — rar se întîmplă — s'ar presenta pentru lu- 
area inseripțiunei doi creditori în aceeași qi. Vom vedă că 
cel ce. se presintă pentru-a lua, o inseripțiune: primesce de 

la grefier, conservatorul de ipoteci, un număr de ordine, 
avînd de scop a justifica cine s'a presentut mai înainte. Le- 

giuitorul nu a credut de cuviință că, pentru acei cari se 
presintă în aceeași di--să se dea preferinţă 'acelur care ar 
avă un număr mai mie. P6te câ grefierul s'a înșelat sau că 
cu bună sciință a făcut ca cel venit mai în urmă să se pre- 

fere: De aceea a hotărit legiuitorul ca acești creditori pre- 
sentaţi în” aceeași qi să, aibă un.-rang egal. 

286: Discuţiunea importantă se “ridică asupra punctului 

dacă inseripțiunea' face parte din chiar ipoteca, sai nu este 
de cât o măsură pentru a se face cunoscut 'dreptul celui 

de-al! treilea: Controversa nu se presintă de cât în ipotecile 

convenționăle, pentru:că ipoteca legală nu se manifestă de 
cât numai prin inscripțiune. 

“ Sunt autori cari aă' dis că ipoteca — cum n icea întrun 
stil Gre-cum figurat Rataud, este o piesă în două acte : actul 

întâiu se petrece înaintea notarului pentru a se face con- 
venţiunea de ipotecă, şi actul al doilea înaintea oficerului 
public însărcinat cu păstrarea registrelor, pentru ca să fie 
luată inscripțiunea. Pe cât timp ambele acte nu sati împlinit, 
ipotecă nu există. 

Din parte-ne am. ezitat fârte mult ca să ndmiteni opi- 
niunea' contrarie. Cu t6te acestea credem, în cele dinurmă, 

că Laurent, care tratâză pe larg cestiunea (XXX, n. 552—. 
555), are dreptate să dică că inseripțiunea, nu este de cât 
o măsură în: scop de ase face cunoscută celui de-al treilea 
existența ipoteoei şi că ipoteca, chiar înainte de a fi luată 
inseripţiunea, produce tot efectul ei între: părți. 

S'ar putâ face însă întrebarea: care! este interesul ces- 
tiunei'? Interesul cestiunii este că, dacă mâre debitorul şi 
lasă moştenitori, seim Că fie-care din moştenitori contribue
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la plata datoriei proporţional: cu parte ce i se cuvine în moş- 

tenire, iar în cât privesce modul de a fi ţinuţi către creditor, 
atunci trebue să distingem casul în care este o creanță. in- 
divisibilă, său când cel ce primesce în lotul săi imobilul 
ipotecat saii parte din el, este ţinut la datoria întrâga. Dacă 
debitorul a murit înainte de.luarea inscripţiunii, în sistemul . 
lui Laurent, ipoteca, fiind considerată ca perfectă între părţi, 

datoria rămâne întrâgă pentru moștenitorul care primesce 
imobilul ipotecat. - 

Despre publicitatea actelor translative de proprietate şi 

constitutive de drepturi reali 

, 987. După multe încercări, gari. nu at reuşit în dreptul 
vechii frances, în urma, legilor revoluţionare din Mesidor 
şi Brumar, legiuitorul modern a. credut că pentru unele acte 

de o importanță mai mare, regulele "generale în materie de 
probă nu sunt.suficiente. 

„Pentru actele translative de proprietate, sai pentru ac- 
tele constitutive de drepturi reali imobiliare, legea a ordo- 
nat ca, pe lângă probele în materie ordinară, să mai creeze 
Şi alte măsuri de publicitate, având de scop a protege pe 

unele pers6ne. In acest scop s'a creat iranseripţiunea ș şi in- 
scripțiunea. 

Legiuitorul rumân, urmând în: privinţa, acâsta siste- 
mului frances, face deosebire între transeripţiune Şi inserip- 
țiune. Altele. sunt regulele de. inscripţiune. şi altele cele de 

transcripțiune, alte acte se transeriă și altele se înscrii, 
precum altele sunt persânele cari se. pot excipa de lipsa de 

transeriptiuue. și altele „cari pot invoca lipsa de inserip- 
iune. | 

Acest sistem de îndoită publicitate şi. de reguli deose- 
bite, ca pentru unele acte să se csră inseripțiunea, iar pen- 
tru altele transcripțiunea, credem că este greşit: și este de 
preferat sistemul care. există în Germania, unde. se urmâză 
o singură regulă de publicitate. | 

288. Inseripţiunea, O găsim tratată î în Capul IV, la care 
vom. adăoga _disposiţiuni: din procedură civilă.
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Disposiţiunile relative la transcripțiune sunt risipite 
„prin diferite disposițiuni speciale şi numai codul de proce- 
dură civilă tratâză, întrun mod mai mult sait mai. puţin 
sistematic, materia, transcripțiunii. 

Vom trata deci mai întâi despre inseripţiune, apoi 

despre transeripțiune -și vom alătura aci Capul LX, care 
conţine regulele relative la registre, fie de inscripţiune, fie 
de transcripțiune. 

CAP. IV 

Despre modul inscripțiunii privilegiilor şi ipotecilor 

289. Asupra materiei inseripțiunii vom face divisiunea 
următâre : 

„1. 'Ce este inseripțiunea, de cine pote fi cer ulă şi până când 
pote fi luulă; 

ÎL: Cum se ia inseripțiunea ; 
III. Despre reînoirea inseripțiunei ; 

IV. Despre efectul îniscripţiunei, Şi | 
„V. Despre ştergerea şi reducerea inscripțiunii. 

I. Ce este 'inscripțiunea, de cine  păte fi cerută şi 
până când pote fi luată 

Art. 1780. Inseripţiunila se fac la grefa tribunalului districtului în 

care sunt situate bunurile ipotecate. i 

„Drepturile de privilegii și ipoteci cari nu sar fi înscris înaintea 

morţei debitorului, nu vor mai putea fi înscrise de cât după trei luni de 

la deschiderea succesiunei. Inscripţiunile nu vor produce nici un efect 

când vor fi fost luate în intervalul de timp în cursul căruia actele făcute 

înaintea, deschiderel falimentului sunt declarate de lege nule. 

290. Tnscripţiunea este actul prin care se face cunoscut 
publicului existenţa unui privilegii sait a unei ipoteci. 

Cine pote să câră inseripțiunea? 
In privinţa acâsta sistemul codului nostru rumân se 

depărieză de ceea-ce există în Franţa și în Belgia, pentru- 
că cere, spre a se putea lua inseripţiunea unei ipoteci con- 

6$.33 47
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venţională, ca să fie față la tribunal şi creditorul şi debi- 
" torul. Este adevărat că pentru ca să existe o ipotecă con- 

venţională se cere să participe la formarea ei creditorul și 

debitorul, ca la ori-ce convenţiune; dar pentru inseripțiune 

nu se vede pentru ce să se câră concursul amândoror. In- 
scripțiunea nu mai este un contract, ci este o măsură creată 
de legiuitor pentru ca să se facă cunoscut publicului că 

există o ipotecă sai un privilegii. Afară-de acâsta, debi- 
torul adesea, pote să fie de rea credinţă și odată constituit 
actul, să nu mai voâscă a merge să'ia inseripţiunea. Ne- 
greşit că un creditor cu minte nu dă banii până nu se face 

inscripţiunea, dar se pote întîmpla ca creditorul să fi înaintat 
banii debitorului în momentul în care s'a făcut actul Și în 
urmă debitorul să pue rea credință în luarea inscripțiunii 
şi atunci creditorul nu are nici o măsură la îndemână de 
cât chemarea în judecată, adică la un interval de timp în 
care debitorul de rea credinţă ar putea să înstrăineze imo- 

bilul sai să constitue altă ipotecă asupra lui. Ori 'cum ar 

fi, legea este clară și cere pentru ipoteca convenţională ca 
inscripţiunea să fie cerută și de creditor şi de debitor. 
Acâsta o spune şi art. 1781 şi articolul din codul de pro- 
cedură. | 

291. Pentru privilegii și ipotecile legale pâte să se câră 
inscripțiunea numai de debitor, acâsta pentru cuvântul că 
privilegiul şi ipoteca nasc din lege, fără ca debitorul să 
participe la, formarea, lor. . 

- 292. Am vădut deja că pentru ipoteca legală inscrip- 
țiunea pâte fi cerută adesea de însuși debitorul, fără să fie 
necesitate a se presinta, la tribunal . creditorul. Așa, am vădut 
la ipoteca legală a femeii măritate că luarea inseripţiunii 
este obligatorie pentru bărbat. Tot ast-fel tutorul este obli- 
gat ca să câră inscripțiunea. In privinţa acesta nu avem 
nici o dificultate, debitorul singur se va duce sa câră in- 
scripțiunea. 

Sunt însă unele pers6ne special determinate de lege 
cari pot. cere luarea inscripțiunii ipotecei legale în inte- 
resul femeii sai al minorului: aşa pentru femeea mări- 
tată, pâte să câră inscripţiune însuși constituitorul dotei, 
pote Chiar tribunalul din oficii să ordone luarea inserip-
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iunii după cererea ministerului public. “Pentru minor sait 
iinterdis, consiliul de familie pâte delega pe o persână din 
sînul săi, sai chiar o persână străină, ca să câră luarea 
inscripțiunii. Aşa dar putem dice că insoripțiunea,. privile- 
giilor. şi ipotecilor legali pote fi cerută de creditor numai 
:Și chiar numai de debitor, iar pentru ipoteca legală de cre- 
ditor, de debitor saii chiar de o pers6nă anume determinată 
«care este în drept să' c6ră asemenea inscripțiuni. 

293. Acei cari sunt în drept să câră inscripţiunea, tre- 
bue să se presinte în pers6nă la tribunal, sati dacă se pre- 
:sintă cu mandatari, eu procuratori, procura trebue să fie și 
-specială şi autentică. . 

294. Se într6bă autorii dacă se pâte lua o inscripțiune 
-de către un negotiorum gestor, căre. să lucreze în numele cre- 
ditorului ? Scim că megotiorum gestor pote face ork-ce act în 
numele stăpânului. atunci când acest stăpân lipsesce, deci 
luarea inseripțiunii se pote face de către un negotioruni gestor. 
'Ratificarea ce face în urmă creditorul echivalză unui mandat. 

295. Ce se întîmplă când rămân mai mulți moștenitori 
ai părţilor. 

Unul din eredii ereditorului pâte, pe cât timp împăr- 

țirea nu este făcută, cere inșcripțiunea și pentru cei-l'alţi ? 

Nu ezităm a da afirmativa, pe principiul că t6te actele con- 
:servatore pot fi făcute de către unul din coeredi. 

Pentru casul când debitorul mâre, nu trebue uitat art. 
1784, după care dacă mâre debitorul, inscripţiunea, pâte fi 
-cerută de creditor singur. i 

296. Se întîmplă adesea de se cedâză creanţa ipotecară 
"mai înainte chiar de luarea inseripțiunei. Negreșit că cesio- 
narul este în drept să câră luarea inscripțiunii. EL este 
substituit, creditorului. Ceea-ce dicem de cesionar, se aplică 
Şi la subrogat. Insă se ridică o dificultate, pentru casul în 
care cesiunea nu ar fi fost notificață debitorului, dacă ce- 
sionarul care nu a notificat, cesiunea pote el să câră luarea 

inseripțiunii ? “Unii autori ai voit să conchidă că ne fiind! 
notificată, cesiunea nu se consideră ca făcută. Opiniunea, 
este greşită, pentru-că între cedent și cesionar notificarea 
nu' este trebuinci6să și din momentul în care părţile ati 
«convenit asupra cesiunii, ea este perfectă. Deci pâte fârte |
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bine cesionarul, chiar dacă nu a notificat cesiunea debito- 
rului, să c€ră luarea inscripțiunii alături cu acest debitor 
(Laurent, SSXI, n. 8). 

297. Aliniatul al doilea al articolului 1780 se ocupă 

de casul special în care a murit debitorul înainte de luarea 
inseripțiunii. 

In legea francesă avem 0 disposiţiune după care, dacă 
m6re debitorul şi moştenitorii săi primese moştenirea sub 
beneficiii de inventariti, nu se mai pote lua inscripțiune 
ipotecară.- Legiuitorul argumentâză ast-fel: Acceptarea sub 
beneficii de inventarii denotă că moştenirea nu este din 
cele mai bune și pentru-că în asemenea cas se caută prin- 
cipiul egalităței între creditori, ar fi să se lovâscă în acest 
principii dacă s'ar permite :creditorilor să câră inscripțiune 
ipotecară după mârtea debitorului. 

Acâstă, ideie a. fost părăsită de legea belgiană şi de le- 
gea n6stră, însă legea rumână, de sigur printr'o erdre de co- 
piat, dă o soluţiune care se pare că este cu totul contrarie 

de ceea-ce a voit redactorul. 
Să vedem mai întâiii ce dice legea belgiană. 

Mă „Drepturile de. privilegii și de ipotecă dobândite şi 
cari nu at fost înscrise înaintea morței debitorului nu 
vor mai putea fi înscrise de cât în cele trei luni de la 
deschiderea succesiunii, fără prejudițiul disposiţiunilor din 
art. 112. 

Ce dice legiuitorul nostru? Că în cele trei luni cară 
vin îndată după deschiderea succesiunii, inseripțiunea să nu 
pâtă fi luată. Pentru ce? In ce scop se dice ca trei luni 
după deschiderea succesiunii, creditorul să nu pâtă lua în- 

scripţiune ? Este ca să se lase timp de deliberare a moşte- 
nitorilor dacă primese moștenirea, cu beneficii de inventariii 
sait renunță la dînsa.? Nu. Aci nu pote fi un fapt al moşte- 
nitorului care intervine, din contra articolul 1784 spune că 
în cas de mârte a debitorului este suficient ca inseripțiunea, 
să fie cerută numai de creditor. Deci dar, nu pâte să fie 
nici o asemănare între termenul acesta și cel de trei luni 
Şi 10 dile fixat de legiuitor pentru deliberare. Atunci pentru 
ce în interval de trei luni sa se suspende dreptul de a lua 
inscripțiune ipotecară și pentru ce după aceste trei luni in- 

4
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scripţiunea să se-pâtă lua? Nu este nici un motiv. De sigur 
că a fost o erâre, pentru-că nu putem admite ca legiuitorul 
să fi voit a spună că insoripțiunea să fie suspendată trei 
luni. Prin urmare, fără să fim acusaţi că refacem legea, ar 

trebui ca cuvintele „de cât dupe trei luni“ să fie înlocuite cu 

cuvintele: „de cât în trei luni“ şi să se citâscă: „Inscripţiunea 
pâte fi luată după mârtea debitorului cu condiţiune să fie 
luată în cel mai lung termen, trei luni de la deschiderea, 
succesiunii.“ 

298. Asupra termenului de trei luni, în cât _privesce 

inseripțiunea ipotecelor, nu se va urma 'regulelor de la 
privilegii, după cari privilegiul are efect retroactiv din mo- 
mentul nascerei creanţei. O inscripţiune ipotecară, de și 

luată în interval de trei luni: după mârtea debitorului, nu 
produce efect, ca cum ar lua nascere ipoteca din qiua morţei 
debitorului, ci din diua luărei inscripţiunei. Decă dar dacă 
în acest interval de trei luni şi mai înainte de a se îi luat 

inscripțiune ipotecară de către creditor, moștenitorul a în- 

străinat sati a constituit o ipotecă asupra bunului moştenit 

cel care a dobândit imobilul, sati cel cărui i-a, fost ipotecat 

pâte să opună dreptul ce a căpătat, pentru-că inseripţiunea 

de şi luată în .interval de trei luni, nu are efect retroactiv 
din momentul deschiderei succesiunii. Ac6sta cu reserva 

Greptului pentru creditor a cere separaţiunea patrimoniilor. 

299. Ultima, parte a articolului 1870 face alusiune la 

ceea- -ce exista în vechiul cod comercial, unde se dicea că 

o inscripţiune nu pâte fi luată pentru o ipotecă deja exis- 

tentă, nu numai după declaraţiunea de faliment, dar nică în 

timpul fixat de tribunal al încetărei plăţilor, nică chiar în 

dece qile mai înainte de acâstă epocă. 
Acâstă disposițiune este modificată de noua lege C0- 

mercială (Vedi art. 723 cod. com.), în acest sens că iuscrip- 

ţiunea nu mai pâte fi luată după declaraţiunea în faliment 

a debitorului, dar până la -acâstă epocă, întru cât titlul 

- constitutiv de ipotecă nu se atacă, inscripțiunea cât de târ- 
qie, fie chiar după încetarea plăţilor, este bine luată şi pro- 
duce t6te efectele.
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„II, Modul luărei inscripţiunei 

Art. 1781. Spre a opera inseripţiunea, creditorul şi debitorul, în per- 

s6nă sati prin mandatari cu procuri autentice, vor presenta preşedintelui 

tribunalului actul autentic al convenţiunei prin care se constitue ipoteca. 

Tot de-odată creditorul va face şi alegere de domiciliti la vre-un loc din 

circumscripțiunea tribunalului. | a 
Ari. 1782. Preşedintele, găsind actul învestit cu tâte formele cerute: 

"de lege pentru inscripțiune, va ordona inseripţiunea, sa, după care se va. 

certifica pe actul original data şi numărul de ordine sub care s'a înscris 

în registru. . . . 

Art. 1783. In tâte casurile de inscripţiune a unei ipotece legale sati 

a unui privilegii este destul ca creditorul sai mandatarul săi singur să. 

se presinte înaintea preşedintelui tribunalului şi să câră inscripţiunea ipo- 

tecei saă a privilegiului săi în virtutea titlului din care decurge acea ipo- 

tecă sai 'acel privilegiu. | Ă 

„n Art. 1781. Inseripţiunile asupra bunurilor unei persâne mârie, pot: 

A cerute numai de creditor. ” 

"Art. 725. Pr. tiv. Inseripţiunea privilegiilor şi ipotecilor se va face 

în registrul tribunalului unde se află situat bunul nemişcător, potrivit rîn-" 

dusiilor arătate în Codul civil. In cas când actul a cărui înscriere să cere 

este autentificat tot la tribunalul situaţii nemișcătorului, se va înscrie în: 

registru numai ordonanța de înscriere. . 
Art. 726. Pr, civ. Când se va încuviinţa înscrierea actului de privi- 

legii saii ipotecă, se va face cercetare în registrul de înscriere, transcriere 

şi urmăriri, de un judecător comisar asistat de grefier spre a se vedea dacă. 

există diferite alte sarcine sai drepturi asupra acelui bun. 

" Vorbire despre aceste cercelări se va face în actul de înscriere ipo- 

tecei sati privilegiului. Pârţile pot renunţa la cercetarea, în registre. 

„Art. 727, Pe actul original pe lângă certificarea datei şi numărului. 

de ordine, cerută de art. 1782 Gin codul civil, se va transcrie şi ordonanța. 

de înscriere, aşa cum s'a trecut în registrul de inscripțiune. 

300. Inseripţiunea, se ia la tribunalul județului unde se 
găsesce imobilul situat. Se pâts întîmpla ca acelaşi imobil. 
să se întindă pe două judeţe, câte odată chiar pe trei, şi se 
întrebă atunci care ar fi tribunalul la care trebue luată în- 
scripțiunea? Asupra acestui punct nu este nici o dificultate. 
Se caută locul principal al imobilului, domiciliul, ca să di- 
cem așa, al imobilului adica, locul unde se gasese aședate 
principalele mijlOce de exploatare, locul unde se găsesce în- 
scris în rolurile de contribuţiuni şi negreşit că acela va fi 
tribunalul unde se va lua inscripțiunea. 

301. Pers6nele cari sunt în drept să câră inscripţiunea.
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trebue să se presinte în persână sait prin mandatari, însă 
în acest cas, mandatul sati procura trebue să-fie autentice. 

Presentându-se' creditorul ca să câră luarea inscripțiunei, el 
trebue să facă în acelaş timp şi alegere de domiciliii la 1o- 
cul unde se ia inscripțiunea. Vom vedea mai în urmă utili- 
tatea acestei alegeri. 

302. Legea spune că presedintele găsind actul învestit 
cu tite formele cerute de lege, ordonă “Tuarea inseripțiunei. 

Preşedintele are deci să verifice actele în virtutea căror se 
cere luarea inscripțiunei ipotecare, de unde consecința că 

el pâte să refuze inseripțiunea,. când găsesce că. actul nu 

este învestit cu formele cerute de lege. | 
Asupra acestui drept al președintelui de a refusa or- 

donarea inseripţiunei s'ar putea ridica o mulțime de difi: 

cultăţi în practică. De şi pe de altă parte este bine ca pre- 

şedintele să verifice și să 'refuze luarea, inscripțiunei când 
actul ar fi nul, totuși s'ar da prea mare putere acestui pre- 

ședinte, dacă din ori-ce împrejurare el ar refuza de a or- 
dona luarea inseripțiunei, pentru-că s'ar. „putea compromite 

interese mari ce sunt în joc. 
Așa fiind, se întrâ6bă: până unde merge puterea, pre- 

ședintelui de a verifica titlurile? Pote.el ori când să dică 

cum că actul, neconţinând cutare. menţiune refuză luarea 
inseripţiunei? Nici o dificultate când actul nu ar fi autentic, 
preşedintele ar putea dice: nu recunosc acest aci. Nici o 

dificultate când actul nu ar. conţine - “specialitatea ipotecei. 
Putem merge chiar mai departe şi să. qicem că președintele 

pâte refuza luarea inscripţiunei chiar când ar vedea că actul 
este consimţit de o pers6nă incapabilă. Dar pote preşedin- 
tele, sub cuvînt că se găsesce o clausă neînțelâsă în actul 
constitutiv de ipotecă, saii că se găsesce oposiţie din partea, 
unei terțe: persâne, să refuze luarea inseripţiunei? 'Nu:o 

credem. Cu t6te acestea ne găsim în acest impas că legea. 
spune' cum că preşedintele verifică titlurile şi ordonă luarea 
inscripţiunei, vrea să dică este o putere destul de mare, 

destul de exorbitantă ce se dă președintelui tribunalului și 

nu putem face alt-fel de cât să-i dăm acest drept pe.care - 
legea; într'un mod virtual i-l acordă, de a putea refuza, or- 

donarea luărei' inscripţiunei.
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"În Franţa, ca şi în Belgia, sunt însăreinați cu luarea 
inseripțiunei nisce funcţionari judecătoresci cari se numese 
conservatorii registrelor de transcripțiune, pers6ne cu totul 
independente de ori-ce influenţă a tribunalului asupra lor. 
Aceşti conservatori sunt răspundători nu numai pe cale 
penală, dar şi pe cale civilă de pagubele ce ar aduce păr- 
ților fie din negligenţă, fie din alte împrejurări și dacă re- 
fuză luarea, inseripțiunei pâte să fie expuși la o acţiune re- 
cursorie şi se pâte chiar ca tribunalul să ordone luarea in- 
scripțiunei. - Sa | 

La noi registrele sunt încredințate grefierilor în cât 
privesce ținerea lor. și trecerea, actului în registrul de tran- 
scripțiune, însă grefierul nu este în mod absolut stăpân pe 
insoripţiune ca să potă refuza luarea inseripțiunei, el nu 
p6âte lucra de cât în virtutea ordinului. ce i lar transmite 
președintele tribunalului.  - : | 

Deci dar legiuitorul nostru, pentru o mai bună garan- 
ție, a pus luarea, inseripţiunii sub dependinţa, ca să dicem 
aşa, a preşedintelui tribunalului, însă trebuia să mârgă mai: 
departe. Nu trebuia: să lase numai președintelui acâstă fa- 
cultate de verificare și într'un mod virtual dreptul de a 
refuza ordonarea luărei inscripțiunei, ci trebuia să dea şi 
drept de apel părţei în cât privesce acâstă hotărîre a pre- 
şedintelui. 

In adevăr, 6tă în ce posiţiune se găsesc părţile: când 
este vorba de alte 'acte pe cari tribunalul este chemat să 

- le facă pe cale grați6să, cum ar fi de exemplu autorisarea 
femeii. de a "să înstrăina un imobil! ipotecat, sai cum ar fi 
încheerile relative la împărţirea, în justiţie, ori la unele acte 
importante ale minorului ca vîndarea de imobile, dacă tri- 
bunalul. refusă, părţile sunt în drept să c6ră încheerea unui 
Jurnal de' refuz şi acâstă încheere este susceptibilă de apel 
ŞI Curtea în completul ei pâte confirma. hotărîrea tribuna- 
lului sai o pâte infirma, ordonând măsura cerută. Aci le- 
sea a credut că este cestiune de simplă administraţie și de 
aceea a dat numai președintelui tribunalului acest drept de verificare şi cine dice că preşedintele verificând titlul or- donă luarea inseripțiunei, întrun mod virtual, admite că 
președintele, când găsesce că actul nu este învestit cu for-
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mele cerute de lege, pâte refusa luarea inscripţiunei, şi cine 
pote refuza, într'un cas, pâte refuza și în altul şi nu se dă 
părței nici un mijloc ca să pâtă ataca în apel înaintea pre- 
ședintelui” Curţei acâstă .hotărîre, așa în cât nu ar rămânea 
părței de cât mijlocul fârte grei de a chema la răspundere 
pe preşedinte, urmând după regulele prise â partie, sati — lu- 
crul 6răşi grei —a, chema în judecată pe debitor ca să con- 
simtă la ipotecă şi în virtutea unei hotărtri judecătoresci 

» să potă ordona tribunalul sat Curtea în mod definitiv lua- 
rea inseripţiunei. (Laurent, XXXI, n. 28, 29, 32 

303. Mult timp în practica nâstră, înainte de interve- 
nirea legei relative la autentificarea actelor, se întreba, dacă 
tribunalul chemat a autentifica unele acte pote să refuze 
autentificarea sub diferite motive, cum ar fi de exemplu 
sub cuvânt că una din -persânele cari comsimt la act nu 
este capabilă să facă un asemenea act. Dacă, cu alte cuvinte, 
tribunalul ar av6 un fel de putere protectâre -asupra păr- 
ților, sati dacă nu ar fi de cât o autoritate publică chemată 
a constata de fapt ceea-ce vin părţile să spue? Practica ve- 
che spunea: 6tă un act făcut de un minor, ei, tribunal re- 
fuz autentificarea lui. Codul de procedură civilă, care este 
„mult mai bine explicit de cât codul civil, arată intențiunea 
legiuitorului şi spune că dacă părţile vin să ia o inscrip- 
țiune asupra unui imobil, trebue să presinte nu numai titlul 
constitutiv al actului de ipotecă, dar și titlul de proprietate 
al debitorului. In realitate acâsta nu este de cât o măsură 
de semi-protecțiune, pentru-că ''sar put dice: ce “i pasă 
tribunalului sai președintelui dacă cel ce ipotecâză este 
sai nu proprietar, destul că creditorul consimte -la acâstă 
ipotecă. Cu tâte acestea legea veche de procedură .spunea 
că se va presinta şi actul de proprietate... - 

„_ „Insă cum la noi actele originale-aprâpe lipsesc, fiind-că 
acum 70 saii 80 de ani mai că nu se fâceaii asemenea acte, 
actul de proprietar se pâte înlocui cu un act de pacinică 
posesiune liberat de mai multe persâne, cari declară cum 
că imobilul acesta a fost posedat de un timp îndelungat de 
către debitor. Acâsta nu se mai cere după noul: cod. 

Legea nouă de procedură încă dicea că preşedintele 
rebue să delege pe un judecstor— mai tot-d'a-una suple-
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antul — care 'să facă căutarea registrelor, sai, în limba prac- 

tică, căutarea obiectelor, adică să vadă dacă asupra imobi- 

alui sunt împrejurări, cu alte cuvinte. dacă sunt ipoteci, 

ori vre-un act translativ. Așa dar, numai după ce se pre- 

sintă pe lângă actul de ipotecă și titlul de proprietate și 

apoi se face căutarea registrelor, numai atunci se pâte lua 

inseripţiunea. Cu tâte acestea se lasă părților facultatea de 

a declara că renunţă la căutarea regulelor. . i 

304.. După ce se ia inseripțiunea, legea dice că în actul 

constitutiv .se face menţiune: că s'a luat inscripțiune. După 

codul civil este suficient a se spune că s'a luat în registru 

la numărul cutare, diua cutare inseripțiunea pentru acestă 

ipotecă sai privilegii; pe când procedura civilă mai cere 

ca, să se trâcă în josul actului tâtă .inscripțiunea şi anume 

că părţile s'au presintat cu cerere, că ai adus titlul consti- 

tutiv. de ipotecă, că s'aii căutat registrele de transacţiune și 

inseripțiune, și că s'a ordonat inscripțiunea, punându-se în 

acelaşi timp 'suma pentru care s'a ipotecat părţile între cari 

intervine actul: şi imobilul ce s'a ipotecat. 

305. Până aci se presupune că este: vorba de. o 

ipotecă convenţională. P6te să fie însă un privilegii care 

resultă din lege, sati o ipotecă legală. In privinţa. acâsta,, 

scim că este destul să se presinte numai una din părți îna- 

intea preşedintelui ca să c6ră luarea inscripţiunei. Aseme- 

nea și pentru minori. Trebue însă și pentru acestea să se 

caute registrele. | e . 

306. Trecerea inseripțiunii pe actul constitutiv are loc 

6răși numai pentru ipotecile convenţionale, de 6re-ce pen- 

_tru ipotecile legale nu este nici un act din care să nască 

ipoteca, nu este de cât disposiţiunea lege; “deci în acest 

cas este suficient a se face inscripțiune în registru şi acel 

care voesce să dovedâscă acâsta nu are de cât.să câră un 

certificat de la grefă, cara afirmă după registru că s'a luat 

inseripţiune. .. ps a 

„O cestiune difieilă, pâte cea mai importantă din punc- 
tul de vedere practic, este aceea a:se sci: care din formele 
cerute de lege pentru .luarea inscripțiunei este sub pedepsă 
de nulitate? De sigur că 'recomandațiunea cea. mai bună de 
făcut acelui care ar fi însărcinat cu luarea unei inscripțiuni,
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este să mârgă-pas cu pas- şi să caute a îndeplini t6te . for 
malităţile. cerute de lega. In Franţa mulți ani s'a hotăriţ == 
“spune Merlin — că t6te. aceste formalităţi cerute de lege 
sunt sub pedâpsă de nulitate. pi : 

Scim că atunci când legea. cere 0: solemnitate pentru 
facerea unui act, dacă. una din forme lipsesce, actul este 
considerat ca Și cum nu ar exista. , a e 

Acest sistem este riguros, dar' pâte să fie admis în 
practică şi deci acel care ia inseripțiune trebue să îndepli- 
nescă tâte formalităţile cerute. de.lege. Cu tâte acestea sis- 
temul acesta riguros nu este admis. de tâtă lumea şi vine 
un al doilea sistem care distinge formalitățile, substanţiale 
de simplele formalităţi accidentale sai accesorii Şi dice că 
sunt sub pedâpsă de nulitate numar formalitățile substan- 
țiale. (Aubry et; Rau, $ 276 text și n. 18—33. Vedi asupra 
nulităților scrierea nâstră, vol. 1, Despre - căsătorie, n. 69 
ŞI urm). LL pi Ra 

Uşor de formulat acest principii, frte dificil însă de 
aplicat, pentru-că dă nascere la o mulţime de controverse 
pentru fie-care din - formalităţi. Așa, când: este vorba de o 
ipotecă convenţională, . legea dice că trebue să se presinte 
ambele părți, saă în persână, sait cu procură, autentică și 
atunci se nasce întrebarea: ce „se întîmplă când se pre- 
sintă numai creditorul' sai numai debitorul ?. In privința 
acâsta nu avem nimic înaintea n6stră din jurisprudența fran- 
cesă, pentru-că nică în Franța, nici în Belgia nu este nevoe 
ca ambele părți să se presinte. Ea i 

Revenind însă la legea, n6stră, întrebarea este: dacă, 
sa presintat numai, una din părți, inscripțiunea este vala- 
bilă sati nulă ? Se e | 

Deja noi am criticat, ca fiind prea excesivă acâstă m&- 
Sură a legiuitorului rumân, .ca pentru luarea de inseripțiune 
să ceri presentarea ambelor părţi. Inţelegem să se ia ori-ce 
măsură pentru constituirea, de ipotecă, ca să se îneredințeze 
că în adevăr debitorul a consimţit la constituirea ipotecei; 
dar luarea inscripțiunii, nefiind de cât o simplă formalitate, | 
o măsură prin care se face cunoscută ipoteca, nu înțelegem 
rig6rea, legiuitorului rumân. Să presupunem cum că debito- 
rul pune rea credință şi nu vrea să se mai presinte ca Să ia,
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inseripţiune ; în asemenea cas, ce trebue să facă creditorul ? 
El nu pâte de cât să cheme în judecată pe debitor Şi să ia 
o hotărîre care să ţină loc consimț&mîntului debitorului 

pentru inscripţiune. 
307. Dacă s'ar admite acest al douilea sistem, credem 

că presentarea -numai a uneia din părți pentru luarea in- 

scripțiunei este suficientă şi că formalitatea dea se presinta 

ambele părți nu este cerută sub pedâpsă de nulitate. 
308. A doua formalitate: si se presinle înaintea preşedin- 

zelui: tribunalului. Ordonarea luărei inscripțiunei de către pre- 
şedinte credem că ar fi una din formalităţile esenţiale ale 
inseripţiunii. Nu pâte grefierul de la sine să ia inscripțiune 
când ea nu s'a ordonat de către preşedintele tribunalului. 

Și 6răşi este necontestat că inscripțiunea trebue să se facă 
în registrele tribunalului unde se -găsesce imobilul situat. 
Dacă s'ar lua în altă parte inscripțiunea este nulă. 

809. A treia formalitate: părțile trebue să presinte odată 
„cu ele actul constitutiv de ipotecă. Şi acestă, formalitate nu cre- 

dem că se cere întrun mod absolut sub pedâpsă de nuli- 
tate; Este destul să qică părţile: în virtutea actului Jegali- 
sat de tribunalul cutare cerem inscripțiunea și preşedintele 
tribunalului pâte să ordone fârte bine luarea inseripțiunii. 

'310. Se întrâbă sub procedura veche dacă căutarea re- 
gistrelor de către un judecător asistat de grefier, era una 

din formalitățile esenţiale ? 
In practica n6stră se audia adesea dicându-se de părți: 

cerem luarea inscripțiunii fără să se mai caute registrele, 

pe risicul și pericolul nostru. Noul cod de procedură recu- 
n6sce formal părţilor acâstă facultate. Așa fiind, căutarea 
registrelor nu este una din formalităţile esenţiale. Acâsta 

cu atât mai mult cu cât încredințarea ce se face de căuta- 
rea registrelor de grefă nu inspiră multă încredere şi păr- 
țile preferă să se încredinţeze' prin ele însăși de realitate. 

311. Ce trebue să coprindă inseripțiunea.? Legea nu 
formulâză ceea-ce trebue trecut în inseripţiune, de şi este 
una din cestiunile cele mai importante, şi lipsa unor men- 
țiuni face ca . inscripţiunea să fie considerată ca nevenită. 
Așa, este necontestat că inscripţiunea, trebue să arate anume 
imobilul ce se ipoteceză. Nu se pâte dice că s'a luat inscrip-
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țiune, dacă nu s'a determinat imobilul pentru care sa luat 
inseripțiunea. 

31%. Al doilea, trebue să se arate numele debitorului, 
pentru- că căutarea în registre -se face pe: numele pers6nei, 
de 6re-ce imobilul nu are nume şi ar fi: cu totul în contra, 
scopului pe care voesce să 1] aibă luarea inscripţiunei, dacă 
nu S'ar arăta numele debitorului. 

313. In cât privesce numele creditorului, în mare parte; 
se dice că nu este absolut necesar. Credem că este grei a 
se admite luarea unei insoripțiuni, fără ca, să spue în fav6- 
rea cui. se ia. 

314. O altă menţiune, 6răși sub pedăpsă. de nulitate, 
este arătarea sumei până la, concurența căreia există ipoteca, 
saii privilegiul. Specialitatea este una din condiţiunile esen- 
țiale ale ipotecei, deci dar dacă nu se arată, suma, nu pâte 
să fie considerată inscripțiunea ca luată. | 

315. Cele-l'alte menţiuni sunt de mai puţină importanță. 
Aşa în practica francesă se dice că nealegerea domiciliului 
de către creditori nu este una din formalitaţile care atrage 
după sine nulitatea inseripţiunii. Acestă alegere are impor- 
tanța ei practică mai ales pentru casul de purgă sait vre-o. 

contestare și negreşit dacă nu s'a făcut o asemenea alegere, 
o să fie greutate în practică pentru notificările cerute de 
lege pentru a purga, însă nu este de cât:o greutate de prac- 
tică, iar nici de cum o formalitate sub pedâpsă de nulitate. 

316. Al treilea sistem se formeză pe textul de proce- 
dură civilă art. 735, care dice: 

Art. 735 pr. civ. „Se va declara nul, sub condiţiunile: 
prescrise la vale, ori-ce act de procedură făcut cu călearea, 
acestei legi: 

1. „Dacă actul este făcut de un magistrat sau oficer j ur 
decătorese necompetinte ; 

2. „Dacă călearea, formelor a causat părţei care o invâcă : 

o vătămare pe care nu o pâte repara de cât anulând actul; 
3. „Dacă nulitatea actului este formal pronunțată de 

lege.“ 

__ Acest sistem este cel mai frequent admis în practică. 

și diferă, pe lângă cele-l'alte lucruri pe cari le-am. arătat, 
până aci, și în alt punct de sistemul al doilea.
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In sistemul al doilea, care admite formalităţi esenţiale 
şi formalități accesorii, cestiune a, se sci dacă neîndeplinirea 
cutărei. formalități atrage nulitatea, este o cestiune de drept 
şi deci este supusă controlului casaţiunei;. pe când în sis- 
temul al treilea judecătorul are să cerceteze şi pote să ho- 
tărască dicând: „Considerând că neîndeplinirea cutărei for- 
malități nu este sub pedâpsă de nulitate, de 6re-ce nu sun- 
tem. în cas de necompetință; considerând că acâstă forma- 
litate nu a adus nici o vătămare părței care o invâcă, 
declarăm că actul nu este nul“ şi punctul acesta a se sci 
dacă în realitate formalitatea a adus vre-o vătămare părței 
care o invâcă este o cestiune de fapt şi deci Curtea de Ca- 
sație nu ar av6 nică un control asupra ei. 

De şi procedura, civilă conţine disposiţiunea articolului 
735, de şi tot în procedura civilă se vorbesce despre modul 
cum se ia inscripțiunea (art. 725—726 și 727), totuşi suntem | 
dispuși să admitem sistemul al doilea și să facem distincţiune 
între formalităţile cerute de lege sub pedâpsa de nulitate 
şi acele esenţiale şi formalităţile accesorii, cari nn aii nică o 
importanță asupra luărei inseripțiunii. 

III. Efectele inscripţiunii 

- 817. Efectul inscripțiunii se determină prin scopul ce 
voesce să atingă legiuitorul când ordonă inscripţiunea. Care 
este acest scop? Ca cel de-al treilea să fie prevenit că există, 
un privilegii saii ipotecă asupra unui imobil; deci inserip- 
țiunea, are acest efect că face ca actul constitutiv de ipotecă 

„legală sai privilegiul pâte să fie oposabil ori-cărei persâne 
interesate. 

“Lipsa de inseripţiune pote s'o invoce nu numai pers6- 
nele cari ar avea drepturi în imobilul ipotecat, sati supus 
privilegiului, ci și alte pers6ne interesate, chiar fără să, aibă 
drepturi reale în acest imobil. Lipsa de inscripţiune o pâte 
invoca, ori-ce pers6nă interesată, cu reserva cestiunii deja 
tratată dacă atunci când inscripțiunea nu a fost luată, ipoteca, 
"ŞI produce efectul între părți.
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Art. 1785. Creditorul privilegiat saă ipotecar, înscris pentru un.câ- . 
pital sa pentru o rendită care' produce interese, are drept ca. interesele 
datorite pe trei ani să aibă acelaşi rang ca şi capitalul, fâră. prejudiciul 
inseripțianilor” ce pâte lua pentru interese după trei ani, şi early vor avea, 
rang din diua inscripțiunel lor. - 

318. Inscripţiunea pentru capital produce efect şi pen- 
tru interesele datorite pe termen de trei ani. Termenul de 
trei ani este luat din legea belgiană, care a făcut să înceteze 
controversa ce se ridica, în Franţa asupra art. 2151 Cod. 
Napoleon. 

Termenul acesta de trei ani nu pote începe din qiua 
luărei inseripțiunei, pentru-că se întîmplă adesea ca o în- 
scripțiune să fie luată pentru o ipotecă pentru care nu există 
încă o creanță principală determinată, după cum 'am vădut 
la ipotecile legali şi pentru ipoteca creată ca să garanteze 

un credit ce se deschide. Dacă creditul ar fi de 100.000 lei 
Şi dacă s'a înaintat în socotâla acestui credit diferite sume 
de 10.000, 15.000 lei, etc., dobânda stipulată este asigurată 
pentru fie-care sumă în timp de trei ani, începând. pentru 

fie-care sumă din qiua în carea fost numărată. (Laurent, 
XXXI, n. 70). 

319. Legea spune că inscripţiunea trebue să fie pentru 
un capital sau pentru o rendită care produce interese, deci 
trebue să fie pus în actul constitutiv că.se datoresce do- 
bândă. Dacă ar fi vre-o ipotecă unde nu se datoresce do- 
bândă, nu se mai aplică disposiţiunile legii. De exemplu a 
fost, un împrumut fără să se dică că este cu dobândă; cre- 
ditorul ca să "și asigure o dobândă, de şi ipoteca se execută 
prin ea însăşi, ch6mă în judecată. pe debitor pentru ca de 
la chemarea în judecată să curgă dobânda. Ei bine aceste 

dobândi moratorii nu pot să intre în prevederile 'art. 1785. 

320. S'a contestat; că dobândile stabilite prin hotărire 
judecătorâscă, cari nu sunt prevădute în actul de ipotecă : 
nu suni garantate cu inscripțiunea capitalului. Sistemul care 

se admite în mare parte este acela că art. 1785 se aplică şi 
pentru dobândile convenţionale ca Și pentru cele legale. 
Este destul ca creanța să producă dobândă. 

321. Chiar dacă s'ar plăti în interval. dobânda, totuși 
creditorul ipotecar este asigurat pentru dobânda pe 3 ani.
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„Aşa, de exemplu, s'a luat ipoteca la 1 Februarie 1890, s'a 
plătit dobânda până la 1 Februarie 1891; creditorul ipotecar 

este asigurat cu dobânda până la 1 Februarie 1894. 
322. Dobânda ce trece peste 3 ani, inscripţiunea nu 

mai o asigură, însă dacă dobândi se datorese, creditorul 

pote să câră o nouă inseripțiune ipotecară și atunci dobân- 
ile acestea sunt asigurate numai din momentul luărei celei 
de-a doua inscripţiuni. 

IV. Reinoirea inscripțiunii 

„Art. 1786. Inscripţiunile conservă dreptul de privilegiu şi de ipotecă 

în curs de 15 ani din diua în care s'aă făcut inscripţiunile, Efectul lor 

înceteză dacă inseripțiunile + nu ai fost reînoite înaintea expirărel acestul 

termen. 

Cu -tâte acestea; inseripţiunile luate în favorea minorilor, interdișilor, 

femeilor măritate, a statului, comunelor şi celor-alte stabilimente publice, 

sunt dispensate de a fi reînovite .până după un an de la încetarea tutelei, 

disoluțiunea căsătoriei saii încetarea din funcţiune a funcţionarului. . 

Art. 1787. Inscripţiunea reînoită trebue să indice inscripțiunea pri- 

mitiră ce se'reînoesce. În lipsă de asemenea indicațiune, creanța ipotecară 

va avea rang de la inscripţiunea din urmă. 

323. Legiuitorul pentru a atinge scopul ce și-a propus 
când a creat inseripțiunea, acela de a face cunoscut tuturor 
că există un privilegiii saii o -ipoteca, a credut că nu e bine 
să se lase ca o inscripţiune să dureze prea mult, pentru ca 
acel care ar voi să consulte registrele să fie nevoit a cauta. 

“pe ani îndelungaţi aceste registre şi de aceea a fixat un ter- | 
men în care o inseripţiune să-și producă efeotul săii şi ter- 
menul acesta este de 15 ani. 

Legiuitorul rumân, urmând codul. belgian, a prevădut 

termenul de 15 ani; în legea franceză termenul este de 
10 ani. 

324. Reînoirea — dice legea — trebue să se facă în! 
curs de 15 ani. Dacă din întîmplare s'ar lăsa să trecă 15 
ani ca să se reînoâscă, Qiua, din urmă a anului al 15-lea se : 
socotesce încă în termen şi acest termen nu e perdut de . 
cât atunci când începe al 16-lea an. Dacă s'a făcut reînoirea 
înainte de 15 ani, de exemplu după 10 ani de la prima, in-
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seripțiune, cel de-al douilea termen de 15 ani nu se calcu- lâză de când ar fi expirat peri6da, întâiu, ci de când s'a luat cea de-a doua inscripțiune. Legiuitorul a voit ca inscrip- țiunea să nu producă efect mai departe de cât 15 ani. | 325. In privința ipotecilor legale, legiuitorul se găsea în fața dificultăței că tocmai persâna care este garantată de lege cu o ipotecă -se află: mai adesea în situaţiunea, că nu pote lua inseripțiune; cu mai mult cuvînt să câră reînoirea, inseripțiunii. Așa, femeea măritată, minorul Și in- terdisul. Pentru aceste pers6ne s'a .creaţ o excepțiune, adică atât cât durâză causa care dă nascere la ipotecă, atât cât 
dur6ză căsătoria, cât durâză “tutela, reînoirea nu: este obli- 
gatorie, însă ea trebue făcută într'un an de dile de la înce- 
(area căsătoriei, tutelei. Acâsta nu vrea să dică că în anul 
ce urmeză disoluţiunea căsătoriei sati desfacerei tutelei, este 
obligatorii să se facă reînoirea, pentru-că se pâte ca diso- 
luţiunea căsătoriei sai încetarea tutelei să aibă loc numai 
după 10 ani de exemplu și atunci reînoirea s'ar părea, obli- 
gatorie şi în al 11-lea an. Legea vrea să spue numai că dacă 
existența, căsătoriei și a tutelei trece peste 15 ani, reînoirea 
nu este obligatorie, însă dacă ai trecut 15 ani și încetâză 
Și cauza, care dă loc la ipoteca, legală, reînoirea, devine obli- 
gatorie, cel mai târgiti în anul care urmâză încetărei acestei 
cause. ” 

"326. Pentru ipoteca femeii măritată mai este de notat 
că legea spune: -„în anul care urmâză disoluţiunei casă- 
toriei“;.deci reînoirea nu e obligatorie atunci când intervine 
0 separaţiune de patrimonii. i 

327. Legea nu detţermină nicăeri până când este obli- 
gatorie reînoirea,. când dreptul. de ipotecă începe să se exer- 
cite. Cu alte cuvinte, ce se întîmplă când imobilul ipoteeat, 
sau supus privilegiului, asupra. căruia s'a luat inscripțiune, 
ese din patrimoniul debitorului prin urmărire și creanța se 

_realis6ză ? Asupra acestui punct se prezintă o mulţime de 
cestiuni despre cari trebue să menționăm câte ceva. | 

„Aşa, 6că un creditor ipotecar care are inscripţiune 
luată ; se apropie 15. ani și el pune imobilul în vîndare. Se 
face încheerea tribunalului prin care încuviințeză punerea 

- în vîndare a imobilului, se fac publicaţiunile cerute de lege 
68133 i. . 

48
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Și de la acest interval până la diua de licitare se împlinesc 
cei 15 ani. Întrebarea, este: creditorul ipotecar, care se gă- 

„sesce acum în executarea dreptului sti, este obligat să facă 
reînoirea.? În privinţa acâsta, formula, dată de Aubry et Rau. 
(n. 280, 2 text şi n. 11 şi urm), este cea următâre: reîn- 
noirea este obligatorie pâna atunci, până când ipoteca nu-și 
produce efectul s&ii și Laurent (n. 130) adaogă la acâstă 
formulă că atunci încetâză pentru creditorul privilegiat saii 
ipotecar obligațiunea de a reînoi, când se nasce din partea 
unei alte pers6ne obligaţiunea către creditor de a plăti pre- 
țul imobilului. 

Să vedem cu formula acâsta ce soluţiuni putem da? 
S'a pus în vîndare imobilul, cât ține urmărirea, ipoteca saii 
privilegiul și-au produs efectul? Nu, pentru-că, creditorul 
nu este nică plătit, nică nu există un preţ asupra căruia să 
aibă el dreptul de a fi plătit cu preferință. Se face însă lici- 
tare, se adjudecă imobilul pe numele lui Primus de exem- 
plu pentru suma de .. . In acest cas ipoteca se realisâză, 
pentru-că de și mai este un interval până să rămână ordo- 
nanța definitivă, până să se distribue preţul, totuși a ajuns - 
la acest punct că există un preţ asupra căruia are să se 
ridice discuţiunea între creditori. Ipoteca și-a produs efectul 
şi s'a născut din partea, adjudecatarului obligaţiunea către 
creditorii, fie urmăritori, fie neurmăritori, privilegiați sati 
ipotecari, de a plăti preţul; deci dar, din momentul în care 
s'a adjudecat imobilul, creditorul este dispensat de obliga- 
țiunea qe a cere reînoire.. Şi în privința acâsta nu avem să 
ne ocupăm nici de prima licitare, nică de supra-licitare, 
prevădute de codul de procedură, de Gre-ce obligaţiunea 
pentru adjudecatar de a depune prețul există de la prima 
licitare -şi creditorii de-atunci sunt dispensați de reînoire. 

Mai mult încă, chiar dacă după: supra-licitare nu şi-a 
executat obligațiunea, adjudecatarul de a depune prețul în 
termenul fixat de lege. și are loc o nouă vîndare în socotâla. 
adjudecatarului, încă există dispensa de reînoire pentru 
creditori. 

„328. Cu tâte acestea este de consiliat. ereditorul ca 
chiar, după adjudecare să c6ră. reînoirea, pentru-că se .pâte 
întîmpla un cas.în care dînsul să-și:pârdă inseripțiunea și
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anume casul în care ordonanța de adjudecare este casată. 
După ce adjudecatarul depune prețul definitiv, intervine din 
partea, tribunalului ordonanța de adjudecare în care se trece 
t6te procedurile și incidentele ce ai avut loc cu ocasia, ad- 
judecărei și acâstă: ordonanţă este supusă recursului în Ca- 
sație în timp-de 40 dile din momentul în care ea este dată 
afară de tribunal. Ei: bine, dacă se casâză ordonanța, totul 
e desființat și trebue să se procâdă din noi la punerea în | 
vîndare și în acest'interval dacă ai trecut cel 15 ani, cre-. 
ditorul se găsesce cu inseripţiunea perdută, pentru-că .ipo- 
teea în realitate nu şi-a mai produs efectul. Da 

: 329. Ce se va decide. cu vinqările de bună-voe?. Se 
pote Gre qice că 'ipoteca s'a realisat când debitorul însuși 
„vinde imobilul ipotecat? Se pote dice că există din: partea 
cumpărătorului obligaţiunea de .a plăti preţul imobilului 
către creditor? Nu. Mai în genere creditorul nici nu parti- 
cipă la acâstă transmitere, ipoteca. continuă, ea nu se exe- 
cută ; deci în principii transmiterea proprietăţei de către 
debitor a imobilului ipotecat sai supus privilegiului nu este 
un. eveniment care să dispenseze pe creditor de o reînoire:— 
Cu t6te acestea, dacă creditorul ipotecar participă la acestă | 
înstrăinare, în acest sens că, cel-ce dobândesce imobilul 
ipotecat 'şi ia personal însărcinarea către creditor de a plăti 
preţul, atunci autorii dic că ipoteca se realisâză şi că în 
acest cas există dispensă de reînoire pentru acest creditor. 

330. Se mai pote întîmpla un alt eveniment, care să 
facă că creditorul să fie dispensat de a mai cere reînoirea. 

Se pâte întimpla să existe o hotărire a tribunalului 
prin care se declară că imobilul trece din domeniul privat 
în domeniul public, în urma unei cereri de expropriere 
pentru causă de utilitate publică. Din: momentul. în. care un. 
imobil ipotecat, se declară ca expropriat, creditorul este dis- 
pensat.. de a-și reînoi ipoteca, fiind-că. din acel. moment. se 
pote dice că ipoteca s'a executat. - a 

„__. 331. Legea nu spune în ce mod se fac reînoirile, însă 
asupra acestui punct soluţiunile nu sunt supuşe discuţiunei. 
Așa, de şi în sistemul nostru — pe care de altminteri l-am 
criticat— inscripţiunea; ipotecelor: convenţionale: nu se-operă 
numai de: cât dacă s'aii: presentat la tribunal atât creditorul.
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cât şi debitorul, totuşi pentru reînoire nu mai este necesi- 
tate de consimţimîntul ambelor părți. | 

332, Cine operă reînoirea? Trebue sati nu să intervină 

_din partea preşedintelui tribunalului o ordonanţă prin care 
să încuviințeze reînoirea? Noi credem că reînoirea ar fi 
dispensată și de acâsta. Reînoirea nu este alt-ceva de cât. 
enunțarea din noi în registru a existenței unei inscripțiuni: 

„de mai înainte. Deci credem că grefierul de la sine pâte: 
forte bine, fără ordonanța preşedintelui, să opere reînoirea.. 

333. Ce va conţine reînoirea? In privinţa acâsta avem. 
disposițiunea, art. 1787, după care nu mai este nevoe nici a. 
se mai trece numele părților, nici căutarea registrelor, nici 

presentarea actelor de proprietate, ci este destul să se qică: 

astă-qi la qiua cutare s'a presentat înaintea n6stră  grefier, 
aq. cutare creditor şi a cerut să se facă reînoirea care are 
numărul cutare, din anul cutare, ete. Pentru ce acâstă sim- 
plicitate ? Pentru-că reînoirea ipotecei nu are alt scop de cât. 

să facă din noii cunoscut terțelor persâne existenţa unei in- 
scripțiuni şi acel care voesce a, se încredința de conţinutul in- 
seripțiunii va căuta, la numărul arătat, inseripțiunea primitivă. 

334. Efectul reinoirei este că privilegiile şi ipotecile 
continuă de a exista, cu tâte consecinţele lor (art. 1786). 

Dacă inscripțiunea nu a fost reînoită în termenul de 
15 ani 'şi perde efectul și ipotecile și privilegiile sunt con- 
siderate ca cum nu ait fost publice. Inseripţiunea făcută în 
urmă numai este în stare să conserve creditorului dreptul. 

de privilegiu și ipotecă de cât cu data reînoirei. 

CAP. V 

Despre ştergerea şi reducțiunea inscripţiunilor 

„Art. 1788. Inseripţiunile vor fi şterse sai reduse prin consimț&mîntul 
părţilor interesate, capabili de a consimți la acâsta, sati în virtutea unei 
sentinţe date în ultimă instanţă sai care a dobândit puterea lucrului ju- 
decat. Mandatul dat spre a face o ştergere sati 'reducţiune trebue să fie 
expres şi autentic. 

| Ă 

„335, O inscripțiune pâte să fie ștârsă atunci când cre- 
anța primitivă este achitată; de Gre-ce principalul este stins
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se stinge d'împreună cu el și accesoriul. P6te să fie ştersă 
inseripțiunea, şi atunci când în urmă unei hotărîri s'ar con- 
stata că. constituirea de. ipotecă a fost nulă; sai chiar când 
inscripţiunea a fost declarată nulă. 

336. Inscripţiunea pâte fi redusă în două moduri: 
I. În ce privesce imobilele pe cari ea este luată, când 

debitorul se plânge că inseripțiunea este oner6să, lucru ce 
nu se pâte întîmpla la o ipotecă convenţională, convenţiunea - 
părților făcând lege; numai când e vorba de o ipotecă le- 
gală, scim că şi bărbatul şi tutorul pot contesta o inserip- 
iune prea onersă. 

237. LI. Mai pote fi. reducere a inseripțiunii Și în ce pri- 
vesce suma garantată, ceea-ce se întîmplă şi pentru ipote- 
cile convenționale. Am o. ipotecă pentru 100.000 lei, am 
plătit 60.000 lei; se pâte cere reducerea ipotecei şi prin ur- 
mare a inscripţiunii la 40.000. Saii, femeea a cerut. o inscrip- 
țiune pentru 100.000 lei şi sociul constată că dota, constituită 
nu se urcă de cât la 40. 000 lei. EL pâte cere reducerea ipo: 
tecei şi atunci când parte din creanţa asigurati a fost 
achitată. N 

338. Atât reducerea cât şi ştergerea inseripţiunii se pot 
opera saii în virtutea unei convenţiuni, sau în virtitea unei 
hotărâri judecătoresci definitivă, ori rămasă definitivă. 

Pentru a se face ştergerea ori reducerea prin consim- 
țămîntul părţilor, ele trebue să se presinte în persână la 

tribunal, mai cu. s6mă când e vorba de. creditori; iar dacă 
se presintă prin mandatari, mandatul. trebue să fie expres și 
autentic ca să nu mai dea, loc la nici o dificultate... 

"889. In privinţa capacităței creditorului pentru a cere 
ştergerea, saii reducerea, trebue să facem distincţiunea ur- 
măt6re;: Dacă ștergerea saii reducerea este ocasionată prin 
împrejurarea că s'a plătit creanţa sai parte din creanţă, 

atunci cel capabil de a primi suma de bani, este în același 
timp capabil şi să câră ştergerea și reducerea inseripţiunil; 
așa, tutorul pote consimţi la ştergere saii reducere. Când 

însă ştergerea; sati reducerea nu este efectul plăței totale 

sai parțiale a creanţei, atunci, având un act de disposițiune 
a dreptului de ipotecă și, cu tâte -că Valette a susținut la o 
epocă Gre-care că dreptul de ipotecă nu ar fi.un drept imo-
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biliar — opiniune pe care a părăsit-o şi el în cele din urmă — 

t6tă lumea este de acord să spună că tutorul creâitorulut 
nu pote consimţi a se degreva imobilul de ipotecă, dacă nu. 
i sa plătit acea ipotecă, pentru-că ar face un act de dispo- 

sițiune a unui drept imobiliar, pentru care se cere eapaci- 
tatea .de a dispune de un drept imobiliar, capacitate pe care. 

nu 0 p6te av tutorul de cât'cu autorisarea consiliului de 
„ familie și a tribunalului. Me 

340. Dacă se face ştergere sau reducere în virtutea. 
unei hotărîri definitive sait rămase definitive, nu mal este 
vorba, de presentarea părţilor, ci persâna care a obținut. 
hotărîrea, va put6 singură 'opera, întoemai ca şi pentru șter-- 
gerea și reducerea inseripţiunilor. aie 

- 341. Fiind-eă recursul în casaţiune nu suspendă exe-- 
cutarea hotărirei, afară de unele ceasuri excepționale; ase- 
menea şi revisuirea, dacă s'a.dat o hotărire în ultimă: in- 
stanță, de şi acâstă hotărire este încă susceptibilă de a fi 
atacată prin revisuire sai cu recurs în casație, totuși se pâte- 
opera ștergerea saii reducerea. Dacă se va casa hotărîrea, 
sait dacă va, fi revisuită, negreșit că se va cere reluarea în-- 
scripțiunei; și atunci se întrâbă care va fi efectul acestei re- 
visuiri ? | aa 

342. Cine ordonă şi în ce mod se operă ştergerea sait 
reducerea inscripțiunei? a a 

- Dacă combinăm art. 1781 cu art. 1782 şi 1789, ajungem: 
la, resultatul că ștergerea, ori reducerea se ordonă întoemai ca. 
şi luarea, inscripțiunei. de către președintele tribunalului și 
lucrul este natural, pentru-că ștergerea 'unei inscripțiuni 
pote să fie o operățiune mai gravă, saii tot atât de gravă 
ca luarea inseripţiunii. Dacă presupunem că pe nedrept, sait. 
întrun mod ilegal, s'a luat o inscripţiune, cel interesat are 
mijlocul să facă prin judecată să se ștârgă 'acâstă inserip- 
țiune răi luată; pe când: dacă se opera ştergerea inserip- 
țiunii, pâte cu acâstă ştergere să fie desfiinţat întrun :mod 
irevocabil însuși dreptul de ipotecă. Aşa fiind, legiuitorul 
nu a lăsat ștergerea sai reducerea, inscripţiunii numai în 
mâna grefierului, ci a pus ca părţile să se adreseze pre- 
ședintelui tribunalului care, ca și pentru luarea inseripțiunii, 
trebue să controleze actele în 'virtutea cirora se cere şter-
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gerea, să se asigure de consimţă&mîntul părţilor, de capaci- 
tatea lor, etc. 

343. O cesiune importantă, de la soluțiunea căreia. de- - 
pinde consecinţele cele mai grave, este aceea a se sei care 
este efectul unei ştergeri saii unei reduceri de inseripţiune 
ilegal făcută ? Cestiunea se. p6te presinta:. 

L. Atunci când debitorul ar fi reuşit prin Gre-cari ma- 
nopere să inducă în erdre pe preşedintele tribunalului și 
pe ţiitorul de registre ca să opere o ștergere pe care nu 
ar fi consimţit-o creditorul; sau, era o persână incapabilă 
aceea care cerea ştergerea, saii actul în virtutea căruia s'a 
făcut ştergerea era nul. 

II. In al:'doilea rînd se Dâte întîmpla casul în care ho- 
tărîrea, în virtutea căreia s'a ordonat ştergerea, să fie ca- 
sată. Intrebarea este: ce efect ar av6 o asemenea ştergere ? 
Sunt două interese faţă. Este mai întâi interesul credito- 
rului, care 'Și vede areptul său compromis, ba încă adese- 
oră chiar cu desăvîrșire perdut, şi al doilea interesul per- 
sGnelor terţe, cari, voind să se asigure dacă imobilul este 

grevat saii nu, "1 găsesc descărcat de sarcini. Al cui interes 
a voit legiuitorul să fie mai protegiat?.. . 

Dacă ar fi un alt act juridic, de exemplu. « o înstrăinare 
imobiliară consimţită de un minor incapabil, acesta, va pute. 
mai târdiii! să atace vîndarea şi acţiunea în anularea actului 
'Şi produce efectul nu numai faţă cu personele ce ai tratat 
cu acest minor, dar și cu alte pers6ne către cari cumpără- 
torul dobânditor a tratat asupra acestui imobil şi acțiunea 
fiind admisă se. desființeză tâte actele venite în urmă. Tot 
ast-fel trebue să decidem și aci? Jurisprudența, de acord 
cu doctrina, atât în Franţa cât şi în Belgia, se exprimă 
în mod negativ şi aprope unanim se stabilesce că o ase- 

menea ştergere, față cu personele cari ar fi tratat. cu debi- 

torul de bună credință 'si produce efectul săi. Acţiune re- 
cursorie cât veţi voi contra aceluia care a indus în erdre pe 
președinte ; acţiune recursorie chiar contra președintelui, 
dacă sar fi gasit că el a lucrat cu Gre-care uşurinţă, dar 

faţă cu personele cele de-al treilea, cari aii: tratat de bună 
credință, ştergerea își produce tot efectul. 

Alţi autori, ca Aubry et Rau (n. 281 text și n. 40—43.
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Vedi însă Laurent, XXXI, n. 230—233) nu aplică principiul 
într'un mod riguros și fac o distincţiune. Presupunem că în 
momentul când s'a operat ștergerea, imobilul pe lîngă ipo- 
teca care exista în favârea creditorului, în numele căruia 
se face ștergerea, se mai găsia afectat şi la altă ipotecă. 
Creditorii din urmă ait cunoscut acâstă împrejurare și îna- 
intea lor exista, o ipotecă, daci aii contractat cu acâsta obli- 
gațiunea, ca să dicem aşa, de a respecta ipoteca existentă 
Și dacă ipoteca se șterge, atât mai bine pentru dînșii ; dacă 
nu se șterge ei nu perd nimic, pentru-că ei aii avut-o deja 
în vedere. Deci dar se p6te reveni asupra ştergerei și re- 
ducerei, considerându-se ca, neavenită acâstă ștergere sai 
reducere faţă cu acești creditori ipotecari, cari ai contractat 
atunci când inscripţiunea nu era ştersă. Dar faţă cu cer- 
lalţă creditori cari ai venit după ştergere sati reducere, 
saii cu acei cari ai dobândit imobilul, acâstă reînviere a 

"ipotecei nu 'şi mai produce efectul pentru-că nu ai avut în 
vedere existenţa unei ipoteci credând-o stinsă. In acest sis- 
tem va fi dificultate la distribuirea banilor, fiind-că 6că ce 
are să se întimple: Presupunem că Primus e întâiul ere- 
ditor ipotecar pentru o sumă de 40.000 lei; Secundus al 
doilea creditor ipotecar, 6răși pentru 40.000 lei; Secundus 

„a avut în vedere ipoteca lui Primus și fie ea ștârsă pe ne- 
drept, dacă se revine asupra acestei ştergeri, ipoteca se 
consideră încă existentă faţă de el. După ce s'a operat şter- 
gerea :se constractă cu Tertius un împrumut de 10.000 lei 
şi Tertius "și făcea socotâla că asupra acestui imobil în 
adevăr a existat o ipotecă pentru Primus, însă ea a fost 
ștersă, aşa, că imobilul ne fiind afectat de cât la 10.000 lei, 
dînsul pote să împrumute încă 40.000 lei în rangul al doilea. 
Ce die acești autori? Faţă cu Secundus, ştergerea asupra 
căreia s'a revenit este considerată ca, neavenită, deci Primus 
pOte opune ipoteca sa lui Secundus, însă nu pâte opune lui 
Tertius, de 6re-ce față cu Tertius ipoteca lui Primus se con- 
sideră ca neavenită. o i 

Să presupunem că a resultat din vîndarea, imobilului 
10.000 lei; Primus cel d'întâiu creditor ipotecar ia 40.000 Lei, 
Secundus al doilea creditor ipotecar ia 30.000 lei, restul; 
Tertius, dacă ștergerea s'ar considera ca neavenită, nu ar
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av6 să primâscă nimic, de cât Tertius ar put ţine limba- 
giul următor: eii consider prima ipotecă ca ștersă, deci fiind 
70.000 lei obţinuţi din vîndarea imobilului, pâte să ia Se- 
cundus 40.000 lei, fiind-că este creditor ipotecar înaintea mea 
și eii iai restul de 30.000 lei. 

Acest sistem are în contra lui împrejurarea că dacă 
Primus perde ceva față cu Tertius, considerându-se ipoteca, 

lui ca neavenită, dacă nu pâte discuta lui Tertius cei 30.000 
lei, va veni tot-d'a-unu față cu Secundus și va dice: „tu nu 
poţi lua nimic înaintea mea, pentru că faţă cu tine inserip- 

ţiunea esta “considerată ca cum n'ar exista, deci eii sunt în 
drept să iati 40.000 lei“ .şi atunci Secundus la rîndul lui va 
dice: „dacă *mi iei tu Primus 40.000 lei, ei mă mulţumesc 
cu restul de 30.000 şi Tertius nu pote lua aceşti 30.000 lei 
pentru-că eu '] primez“. Aşa în cât cu sistemul acesta am 
ajunge la resultatul ca Tertius să vie înaintea lui Primus 

şi cum se pâte face acâsta când Tertius trebue să vie după 

Secundus și Secundus nu pote veni de cât după Primus. 

jecă critica cea mai întemeiată ce se pote aduce acestui 

sistem şi de aceea credem că Laurent este mai în adevăr 

când spune că ştergerea inscripţiunil are efect atât față cu 

creditorii existenți în momentul în care s'a făcut ștergerea, 

cât şi cu cei cari vin în urmă. Noi însă nu putem primi 

acest sistem. Pentru noi creditorii ipotecari posteriori şi cei 

cari devin în urmă proprietari nu pot profita de o ștergere 

saii reducere ilegal operată. Cel care are. o ipotecă în fa- 

v6rea, sa a făcut totul ca să valoreze dreptul săi; ce strica 

el dacă un grefier necorect, operâză ştergerea inscripţiunei; 

creditorul nu are nici un mijloe de.a se apăra în contra 

unei asemenea fraude. Nu este ast-fel cu cel ce a contractat 

în urmă. Acesta găsesce o ipotecă constituită, în urmă vede 

că inseripțiunea este ştârsă, nu este el ore dator să cer- 

ceteze cum s'a, operat ștergerea; a fost ea legală sai nu. 

Să nu se dică că în opiniunea nostră creditul public ar 

suferi, pentru că. aceiași imputare. se pâte face şi siste- 

_mului advers. Interesul creditului reclamă cel puţin egal 

ca, acel care a stipulat o garanţie să nu fie expus ao 

perde prin abusul celor. ce ţine registrele (In acest sens 

Laurent, |. c.).



<a
 

2
 

9
 

DREPTUL CIVIL 

Art. 1779. Actele fâcute în. ţară străină care constată consimţământul 
pentru ştergerea sati. reducţiunea unei înscripţiuni, nu sunt executoril în 
România de cât după ce s'aii vizat de către preşedintele tribunalului si- 
tuaţiunei bunurilor, care va verifica autenticitatea acelor acte. 

344. Disposiţiunea din acest articol este anal6pă cu cea 
din art. 1773, care vorbesee de o ipotecă consimțită în ţară 
străină. Din acest articol resultă că pentru ștergere, ca şi 
pentru reducere, se cere ca președintele să aibe un act au- 
tentie pentru consimț&mîntul părților. Deci dar şi aci pre- 
şedintele tribunalului va căuta să vadă dacă formalităţile 
cerute de legea, unde s'a încheiat actul de ştergere sai re- 
ducere, sunt îndeplinite. ” 

Despre transcripţiune 

349. Străină de distincţiunea lucrurilor în mobili şi imo- 
Dili, în mai t6tă durata ei, practica romană. nu a cunoscut 
“mijl6cele-dup& care o transmitere de proprietate saii o consti- 
tuire de drept real să fie trecută în vre-un registru publice, 
penitru ca cei interesaţi să fie în cunoscinţă de. ceeace s'a 
petrecut. Deja am v&dut cum ipoteca se confunda cu pignus, 
trecerea “actelor în registrele tabelionilor, precum şi obliga- 
țiunea impusă de a se trece în un registru public donaţiu- 
nile de o val6re mai însemnată, obligațiune care nu se pâte 
precisa cât a fost în vigâre, nu pot av6 analogie cu inscrip- 
țiunea și transeripțiunea din dreptul modern. Cată să recu- 
n6scem însă că, pe de o parte, împlinirea unor forme so- 
“lemne, 6ră pe de alta, regula că proprietatea nu se pâte 
transmite de cât prin un semn exterior, făceaii mai dificili 
mijlOcele de a înşela buna-eredință a celor de al treilea. 

Legile n6stre vechi de asemenea nu ati cunoscut, pu- 
blicitatea actelor vorbite mai sus. Să nu uităm că proprie- 
tatea ca, să fie transmisă trebuia tradiţiunea, că în practică 
cel ce amaneta un imobil încredința titlurile de proprietate 
creditorului și că unele acte, cum d. e. vînqarea, nu era, 
perfectă de cât numai dacă se încredința, cumpărătorului 
zapisul de vîndare (Caragea t. III, c. II, art. 13). Regulamentul 
Organic începe a prevedă 6re-cari reguli de publicitate. Așa
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art. 332 şi urm. (legea din 1835) impune trecerea în condica 
specială a zălogirilor şi a foilor de zestre. Aceeaşi obliga- 
țiune -o impune art. 2 :al legii din 1810 pentru mărginirea celor 
în drept de protimisis, pentru vîndările de imobili. 

Laurent (SXIS, n. 14 şi urm.) vede o asemănare com- 
plectă aprâpe între realisațiunea ce -era în vig6re în cutumele 
de saisine ct de nantissemeni şi transcripțiunea modernă. .Sis- 
temul acesta al realisaţiunii însă se practică pe o întindere 

prea mică şi putem conchide că dreptul vechiii frances nu - 
a practicat publicitatea în materie imobiliară. -Colbert a în- 

cercat să introducă publicitatea ; însă Edictul din 1673 a fost 

revocat în anul următor, în urma protestăriior seniorilor 
cari nu voiaii să se cundscă situaţiunea lor. Ordonanţa din 
1781 care supune donaţiunile de imobili la -formalitatea 
insinuaţiunii crea o regulă de solemnitate a contractului, 
idee trecută şi în codul. civil, fără să se preocupe de cei de 

al treilea. 
Transeripțiunea apare în: Franţa cu a "legile revoluţionare. 

Art. 3 al legii din: 19 Septembre 1790 vorbesce de tran- 

scrierea actelor de înstrăinare şi de constituţiune de ipo- 

„tecă. Apoi legea din 9 Messiodor anul III și mai cu s6mă 

legea din 11 Brumar, anul VII creeză un sistem complect 

de publiciţate, sistem care a servit de model. mai, tutulor 

legilor moderne. Publicitatea, actelor 'de transmitere a pro- 

prietăţii și a „constituirii de drepturi reali imobiliace este 

una din cele mai viii discutate cu ocasiunea lucrărilor pre- 

gătitore. Bigot Prâameneu, în raportul secțiunii de legisla- 

țiune din consiliul de ştat (Fenet, SV, p. 223 şi urm.), face 

o expunere complectă a .cestiunii, din punctul de vedere 

istorie. Apoi începe disouţiunea, care ocupă două şedinţe 

ale consiliului de stat, în 'cari sistemul legii din Brumar 

este lăudat de unii, combătut cu vehemenţă de alţii (Fenet, 

item, p. 271 şi urm.) şi în fine se primesce definitiv art. 91 

după care: „Actele translative de proprietute cari nu ai 

fost ast-fel transcrise nu pot fi opuse celor de al treilea cari 

ar fi: contractat cu 'vîndătorul şi cari s'ar fi conformat dis- 

posiţiunilor presentei“ (Î (N. p. 846). 

Acâstă disposiţiune. numai figurâză în redacţiunea de- 

finitivă, fără să fi intervenit vre-o nouă. hotărîre, aşa că s'a
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întrebuințat chiar cuvîntul de escamotat pentru a califica 
acâstă, dispariţiune. | 

Lipsa de transeripţiune, pentru actele translative de 
proprietate, în o legislaţiune în care ipotecile convenţionale 
eraii publice s'a simţit în practică şi deja în reforma ce se 
lucra în 1810: asupra îmbunătățirii sistemului ipotecar, se 
cerea publicitatea pentru tâte ipotecile, precum și pentru 
actele de transmitere “imobiliară. Aceste discuţiuni ai pro- 
dus efectul lor tocmai la 1855, când s'a introdus legea din 
23 Martie 1855 asupra transcripţiunii. Acestă lege, a cărei basă 
este aprobată de t6tă lumea, este criticată din punctul de 
vedere al multelor cestiuni controversate ce s'ai ridicat în 
aplicarea ei. In Franţa a urmat unele legi speciale cari ati 
adus mică modificări legii din 1855, fără însă să atingă prin- 
-cipiul pe care ea este fundată (V. Guillouard, Des Privileges 
et Hypothegucs, |, n. 31 şi urm.). | 

Cu câţi-va ani înainte Belgia modificând sistemul ipo- 
tecar, prin legea din 1851 a regulat şi transeripțiunea (art. 
1—6). De și anteridră celei francese legea belgiană lasă mai 
puțin de dorit în conţinut și redacţiune. 

Art. 818. Când se dăruesc bunuri ce pot fi ipotecate, txanscripţiunea 
actului ce conţine donaţiunea şi acceptațiunea ca şi notificațiunea accep- 
taţiunil făcute prin act separat, se va face la tribunalul districtului unde 
sunt situate bunurile. o - 

Art. 819. Lipsa transeripţiunii pâte să fie invocată de ori-ce pers6ns 
ce ait interes la acâsta; se exceptă însă persânele obligate a stărui să se 
facă transeripţiunea, sati represintanţii lor, asemenea şi donatorul, 

„Art. 1995, al. II. In materie de vindere de imobile, drepturile cari 
resuliă din vinderea perfectă între părţi, nu pot a se opune, mai înainte 
de transeripţiunea actului, unei a treia persâne care ar avea şi ar fl con- 
servat, după lege, 6re-cari drepturi asupra imobilului vîndut. 

| ri. 1801. Tâte actele iranslative de bunuri şi drepturi cari se pot 
ipoteca se vor transcrie pe registre ce se vor ţine spre” acest sfirşit la 
grefa tribunalului în ocolul cărui sunt bunurile situate.. 

Art. 1902. Ori-ce act de înstrăinare a drepturilor . menţionate în ar- 
ticolul precedent nu se vor putea opune persânelor al treilea, de na se va 
îi făcută transeripţiunea cerută prin acel articol. - | 

drt. 1803. 'Transcripțiunea prescrisă prin articolul 1801 transmite 
dobânditorului drepturile ce înstrăinătorul avea asupra proprietăţii imo- 
bilului, dar cu privilegiile şi ipotecile cu cari imobilul era însărcinat. 

Art. 721. Proc civ. Sa va ține la fie-care tribunal de judeţ un're-
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gistru de transcripţiunea actelor de mutație sati strămutarea proprietăţilor, 

un alt registru de inscripţia privilegiilor şi ipotecilor, un alt registru 

pentru transcrierea actelor de amanet şi un altul pentru transcrierea co- 

mandamentelor. 

Art. 722. Se va transcrie în registrul de transcriere al tribunalului 

unde este aşedat bunul nemişcător: : - 

1. 'T6te actele de înstrăinare a proprietăților nemişcătâre, sai a 

drepturilor reale, ce se pot ipoteca; , 

„ "Tâte actele prin cari se renunţă la aceste drepturi; 

3. Tâte actele prin cari se constitue o anticresă, o servilute, un 

drept de usutruet, de us sai de locuinţă; 

4, Tâte actele prin care se renunţă la aceste drepturi; 

d. Transacţiile asupra drepturilor reale; 

6. Ordonanţele. de adjudecare; 

7. Declaraţia relativă la drepturile: copiilor asupra averii părinţilor, 

în cas de divorţ cu consimțimint mutual, după ce sentința de „divorţ: a 

rămas defnitivă. - 

Tribunalul care încuviinţâză despărţenia va dispune în acelaş timp 

transcrierea hotăririi în registrul de mutaţiune, când este vorba de imobile, 

Tribunalul care a pronunţat despărțenia va comunica acâstă dispo- 

siţiune tribunalului situațiunii imobilului, care va opera transcrierea din 
oficii cât mai în grabă. Ministerul public va supraveghia executarea 

acestei disposiţiuni; ! 
8. Hotărtrile date în materie "de | expropriaţiune pentru utilitate 

publică ; . i ! 

9. Cosiunile do venituri pe un timp mal mare de doi ani ; 

10. Extract de. po contractele de arendă sai închiriere pe un timp 

mai lung de trei ani; | | , 

La actele arătate în alin. 1, 2, 3 şi 4, de vor fi autentificate tot la 

tribunalul situaţii nemişcătorului, transcrierea se va face numai în extract. 

Art. 723. Până la transcriere, drepturile resultând din actele men- 

ționate la articolul de mai sus nu se pot opune celor.de al treilea, cari. 

ati drepturi asupra bunului nemişcător, chiar dacă ai cunoscinţă de exis- 

tenţa actelor de mal sus. - 

Se exceptâzi bine înţeles casurilo de viclenie. 

Art. 724. Se vor transcrie în extract în registrul de urmării: 

i Comandamentele prealabile ; : 

. Urmăririle de venituri. , 

ă int 724 Vis. Cererile de transcriere se vor - face. la grefa tribunalului 

de partea interesată, chiar pe basa unor titluri sub seninătură privată, 

346. Guma vedem materia transeripţiunii este împrăș-. 

tiată în diferite părți. ale codului ,civil.. Sediul materiei se 

_găsesce în art. 721 și urm. proc. civilă.. Am reprodus aceste 

articole, lăsând la o parte disposiţiunile codului . comercial
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cari. vorbesc de. iranscripţiune (V. mai ales art. 193, 495, 
496, 500), E îi 

Ne vom ocupa pe rînd'de: 

[. Ce este trauscripțiunea şi cum. ea se operdză ; 
II. Cari sunt actele supuse transeripţinnii ; 

III. Cine pote învoca lipsa de transcripțiune. 

I. Ce este transcripţiunea şi cum ea se opereză 

347. Transeripţiunea este trecerea în unele registre 
anume speciale a unor acte, mai ales cele translative de 
proprietate, de constituiri de drepturi imobiliare afară de 
privilegii şi ipoteci, precum şi acele prin cari se renunță 
la aceste drepturi, în scop de a face cunoscut actul acelor 
cari dobândesc proprietatea sai alt drept asupra imobilului . 
prevădut în act. 

Afară de cele ce am. văqut la donaţiuni (Vol. Tr Despre 
donăţiuni între vii, n. 78) transeripţiunea nu este o formalitate 
care să facă parte din solemnitatea actului ci este numai o 
măsură creată în interesul creditului public. 

De altă parte transeripțiunea nu conferă celui ce o 
oper6ză vre-un drept. Așa d. e. scim că proprietatea unui 
lucru se transmite între părți prin simpla convenţiune; că 
vînqarea,. este perfectă şi prin urmare: cumpărătorul devine 
proprietar pe imobilul vîndut, prin simplu acord al voinţei 
părţilor, transcrierea contractului de vîndare nu dă cumpă- 
rătorului un drept:mai mare; ci numai 1 pune la adăpostul 
unei eventualități următre, 

„_ Ca eonsecinţă a stabilirii acestui punct conchidem că 
transeripţiunea se pâte opera şi după declararea în faliment 
perderea capacităţii sati mârtea părţilor. 

348. Legea nu arată prin'cine şi în ce mod să se facă 
transeripțiunea, precum nici ce trebue să conţină transerip- 
țiunea. In o asemenea lipsă vom căuta să Precisim câte- va 
puncte. 

„Mai: întâiă transeripţiunea, trebue: 'să se facă la situa- 
țiunea imobilului asupra cărui's'a tratat; 

349. In "practică. nu: era stabilit dacă cererea: de tran-.
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scripțiune trebue adresată președintelui tribunalului sat de 
a dreptul grefierului conservator ipotecar. Noul art. 724 bis 
dice că cererile de. transcripţiune se vor face la - grefa, tri- 
bunalului. Transerierea prin ordonanța preșidenţială presintă 
utilitatea în casul când actul ce se transerie este solemn, 
în care cas președintele va cerceta dacă formele solemne 
sunt îndeplinite. 

Ori-cum ar fi, prin analogie de cea ce am vădut pen- 

tru“ inseripţiunea ipotecei, credem că visa. preşedintelui tri- 

bunalului este necesară. când este a se transerie un act „pe- 
trecut în ţară străină. 

350. Pentru a se opera iranscripţiunea, nu este trebuința 
a se presinta pentru a o cere, tâte părţile cari figurâză în 
act; cererea pâte fi facută de Gri ce parte interesată. Noi 

credem că transcrierea pâte fi cerută chiar de .acel care nu 
figurâză în act, îndestul numai să justifice 'că are interes. 
Așa un creditor al cumpărătorului de imobil pote cere tran- 

scripțiunea contractului de vîndare. Sistemul ca transcrierea, 

să fie ordonată de preşedintele tribunalului presintă Și aci” 
utilitatea sa. | 

351. Partea, care cere transcrierea nu este ţinută a pre- 
sinta alt act, fără. numai acel a cărui: transcriere se cere. 
Titlul presintat pâte să fie “chiar sub semnătură privată, 
afară numaj, credem noi, de şi art. 724 bis, proc. Civ. nu 0 

spune, dacă autenticitatea actului nu face parte din solem- 

nitatea lui. 
Este bine înţeles că o convenţiune verbală nu pâte fi 

„transcrisă. 

352. Ce trebue să conţie transeripţiunea ? Din art. 722 
şi 721 proc. civ. resultă că trebue transcris actul în întregul 

său (en entiers, dice art. 1-al legii belgiane). Art:. 722 ult. ali- 

neat şi art. 723 se mulțumeso: cu transcrierea, în estract 

pentru actele arătate la numerile cele patru dîntâii, întru 

cât actul'este autentificat de tribunalul local şi pentru co- - . 

mandamentul prealabil şi urmărirea de venituri imobiliare, 
precum și. pentru contractele de locaţiune pe un termen de. 
trei:ani. 

Ni se pare.că. acesta. este prea exigent: şi trecerea în 

întreg a unei ordonanţe de adjudecare, este prea împovără-.
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„tre pentru grefă. Cu tâte că textele sunt formali noi cre- 
dem încă că o transeripţiune care cuprinde tot pentru a "Și 
atinge scopul, de şi. nu -este pentru actul întreg, nu pâte fi . 
declarată nulă. | 

353. La ce epocă primesce dată transcripțiunea, în diua 
când a fost cerută sati în qiua când s'a efectuat? Intârdie- 
rea ce se pune pentru a se trece în registru nu pâte vă- 
tăma pe cel ce a cerut transeripţiunea. Conchidem că actul 
se consideră transcris din diua în care s'a cerut transerie- 
rea, di care se constată prin numărul de ordine ce este 
dator să ție grefierul în un registru special, după care li- 
berâză țedulă celui ce a presintat actul. 

"ÎL. Actele supuse transcripţiunii 

854. Zite actele de instreinare a proprietăților imobiliare. Cu- 
vîntul acte se ia în înţelesul de instrumentum. 'T6te contrac- 
tele cari ati de obiect transmiterea „proprietăţii . imobiliare, 
ast-fel sunt vîndarea, darea în plată a unui imobil, schimbul, 
contractul bănese de căsătorie, donațiunea. In privinţa, do- 
națiunii să nu uităm ca după art. 818 ce. civ., transerierea, 
trebue a se face în întregul ei; transcrierea ofertei, a ac- 
ceptării făcută de donator şi a notificării acceptării făcută 
donatorului, când acceptarea nu s'a făcut în actul de dar. 

355. Ordonanţa de adjudecare intervenită prin o. urmiă- 
rire silită. Adjudecarea este o adevărată vîndare, în . care ur- 
măritul expropriat este - vîndător și adjudecatarul cumpă- 
rător. o 

356. Constituirile şi transmniterile de dreptună reale imo- 
biliare, afară de privilegii altele de cât al vîndătorului şi 
ipoteci, cari se dau publicităţii prin luarea unei inseripţiuni. 

Să notăm că vorbind de servituți trebue să înţelegem 
servituţiile prediali cari nase din titlu, pentru că servituţile 
ce nasc din lege, sai din situaţiunea locului, nu sunt ade- 
vă&rate servituți ; iară cele stabilite prin prescripțiune, sati 

„ destinaţiunea proprietarului, nu pot fi transerise, de 6re-ce 
faptele nu se transcriii.



DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI 1769 

„Se cere transcrierea anticresei chiar î în sistemul care 
nu vede în anticresă un drept real. 

Să observăm încă că art. 729, prin drepturi veale ce se 
pot îpoteca înţelege usufructul și n. 3 vorbind din noii de 
usufruct, face o repetire inutilă. 

357. Sunt supuse transeripțiunei, transeripțiunile având 
de obiect drepturi reale imobiliare. Am vădut că o transac-. 
țiune se as6mănă unei hotărîră judecătoresci, în acest sens 
că nu se transmite dreptul real prin transacţiune, şi se re- 
cun6sce unei părți dreptul în litigiu. Cu tte acestea, pen- 
tru că o transacţiune pâte să intervie asupra validității unui 
act translativ de proprietate sai constitutiv de drept imo- 
biliar neiranseris, sati pentru că în sacrificiele ce o parte 
face pote să intre transferarea unei proprietăți saii unui 
drept imobiliar ce nu face obiectul procesului, s'a crequt 
că o distineţiune de felul acesta ar fi grei de făcut și s'a 
decis ca ori ce transacţiune având de obiect un imobil sati 
un drept imobiliar, chiar. dacă nu face de cât să confirme 
acest drept, trebue transcrisă. 

358. Sunt supuse transcripțiunii hotăririle date în ma- 
terie de expropriațiune, adică acelea cari decid că cea ce 
se expropriază trece din domeniul privat al particularului 
expropriat în domeniul public al statului, judeţului șaii co- 

 munei cari a expropriat. 

359. O hotărire judecătorâscă intervenită asupra unui 
imobil saii drept real imobiliar nu se cere a fi transerisă. 
Hotăririle judecătorescă nu dă celui care câștigă vre un 
drept; ele constată numai existența dreptului ce acesta are. 

Art. 2 al legii belgiane însă supune. transcripțiunii hotări- 
rile judecătorescă. Chiar în sistemul nostru trebuesce tran- 
scrisă o hotărîre care recunâsce existența unui act trans- 
lativ de proprietate care nu a fost transcris. 

360. Scim că în dreptul. modern împărțirea nu este 
translativă de proprietate ci numai declarativă, așa fiind de. 
Gre-ce prin împărţire cel care are în proprietatea sa exclu- 
sivă un imobil care fusese în indivisiune nu dobândesce un 

noii drept, el nu este ţinut să transcrie actul de împărţire 
chiar dacă a avut loc o adjudecare.. 

Dacă însă adjudecarea unui i imobil a avut loc î în fa- 

68155 49
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vOrea unui străin care nu a fost coproprietar, ordonanța 
trebue transcrisă. | 

Soluţiunile ce presintăm nu sunt susceptibile de dis- 

cuțiune. Cată să recunscem încă ca legiuitorul modern a 
împins ficțiunea, că împărţirea este numai declarativă de 
proprietate pr6 departe. Realitatea este alta. Unul din co- 
-părtași a transmis celui care rămâne proprietar pe un lucru 
în schimbul unui alt lucru comun saii a unei sume de bani 
coproprietatea indivisă ce avea pe acel lucru. Se: pricepe 
ca legiuitorul să hotărască ca înstrăinările totale sau par- 
țiale, făcute de un coproprietar, asupra vre-unui bun co- 
mun, să nu pâtă fi oposabilă acelui care primesce acest bun 
dar a se declara împărțirea ca un act numai confirmativ de 
proprietate, este a da o soluţiune contrarie realităţii. De aceea 
bine a făcut legea belgiană de a impus în art. 1 la tran- 
scripțiune actele declarative de drepturi imobiliare. Și tot, acâstă . 
considerațiune determină în practică pe unele părți de a 
cere transcrierea împărţirei de bunuri imobiliare. 

| 361. Din combinarea diferitelor texte: reese că nu se 
supune transcripțiunei de cât strămutările de proprietate. 
sau constituirile de drepturi reale cari nasc dintr'un act, 
adică dintr'un fapt al omului. Dobândirile de proprietate saii 
alt drept imobiliar resultând din lege nu sunt supuse tran- 
scripțiunei. Ast-fel accesiunile la imobilă, ast-fel servituţile 
ce nasc din lege saii din situațiunea locurilor nu se tran: 
scriu. Tot ast-fel nu se transeriti nici moştenirile. Mai mult 
chiar legăturile particulare având de obiect imobile nu se 
transeriă. Asemen6 și constituirile de folosinţă legală. Un 
imobil vine prin succesiune unui copil mai mic de 25 de 
ani, sai unei femei măritate care şi-a constituit dotă bunu- 
rile viitâre, nu este supusă: transcripțiunei nici dobândirea 
imobilului prin moștenire, nici constituirea folosinţei legale 
a părintelui sai a bărbatului. 

302. La acâstă regulă generală noul cod de pr. civ.,a 
adus, prin n. 7 al art. 722,0 excepţiune. Scim că după art. 
255 €. civ., în cas de divorţ prin consimţimîntul mutual ju- 
mătate din averea soților trece de-a dreptul în proprietatea, 
copiilor eșiți din căsătoria ce se desface. Noul cod de pro- 
cedură civilă, obligă pe tribunalul care admite cererea de
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livorţ, atunci când hotărirea rămâne definitivă să ordoue 
transerierea declarațiunei relativă la drepturile copiilor asupra 

„averi; părinților, - 
Departe de noi idea că am căuta cârtă modificărilor 

întroduse de noul cod de procedură, însă inovaţiunea de 

care ne ocupăm nu ne satisface. Mai întâiu, ca măsură de 

prudenţă un divorț a cărui procedură dur6ză cel puţin 18 

luni este uh eveniment care pune pe toţi în posiţiune de 
a '] cunbsce şi privită din punctul de vedere al conse: 

cuenţei cu el însuși, saii trebuia să se câră transcripțiunea 
pentru ori-ce transmitere resultând din lege, precum moş- 

tenirile. sati să se mărgin6scă numai la transmiterile con- 

'sensuale. o 

Afară de acâsta legea dice că trebue să se transcrie 
declaraţiunile socilor relative la drepturile copiilor, or legea 

civilă nu prevede asemen6 declarațiune. Art. 25S cere nu- - 

mai ca sociti să facă inventariii de averea ce are fie-care din 

i. Ore acest inventariii cere textul noului cod? 

Mai departe, legea cere ca transcrierea să se ordone 

de tribunal, când hotărîrea care pronunță rămâne defini- 

tivă. Se pâte întîmpla ca tribunalul să fi respins cererea 

pe care Curtea în urmă să o admită, lucru despre care tri- 

bunalul pâte să nu aibă cunoseință. 
Mai departe de şi există o hotărire definitivă care a admis 

divorţul, socii nu sunt încă divorțaţi, pentru că ei trebuesc 

a se presenta înaintea ofițeriilui stărei civile pentru a în- 

scrie hotărîrea, ori pentru ca să transcrie o transmitere 

care pâte nu-va av6 loc? - 

- Apoi ce se întîmplă dacă socii nu fac inventar, sai 'I. 

fac înadins inesact? Ce se face cu averea nedeclarată, care 

după codul civil este transmisă pe jumătate copiilor? | 

| In fine actele de înstrăinare saii de constituire de 

drepturi reali imobiliare, făcute de fie-care socii, în inter- 

-xalul de la prima presintare a lor până la transcrierea fă- 

cută după ce hotărîrea a rămas definitivă, sunt ele vala- 

bile; sa transcrierea produce efect retroactiv din diua ce- 

rereă de divorţ? De sigur nu putem admite acest efect re- 

troactiv, căci atunci dreptul dat copiilor de art. 285 devine o 

licărire, fiind-că el se pote nimici prin actele de disposi-
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țiune ce ar face părinţii. P6te că era bine ca să se fi dis 
că. odată cu prima cerere de divorţ socii să câră transerie- 
rea, inventarului averii care să fie declarat obligatorii. 

363. Se cere a se transcrie actele prin care se renunță 
la un drept de proprietate sai la ori-care din drepturile 
enumerate la 3) al art. 722. Negreşit că ceca ce se cere 
pentru constituirea şi renunţarea acestor drepturi, se aplică şi 
cesiunea lor. ” 

361. Aci avem de observat că nu se pâte considera, 
ca o renunțare la un drept real sai de proprietate imobi- 
liară confirmarea unui contract anulabil constituitor de acest; 
drept. Cine-va vinde sau constitue un usufruct, oră un alt 
drept real imobiliar, fiind minor, sati femee. măritată, sati 
având un consimțimînt viţiat; el are acţiunea în nulitate. 
Mai târdiii acest vîndător, devenit major, sau fiind femee 

„devenită văduvă, ori-când causa viţierii consimţimîntului a, 
încetat, confirmă vîndarea. Acâstă confirmare nu se pâte 
dice că este o renunțare la acțiunea în nulitate care ar fi 
avut de resultat revendicarea imobilului vîndut sait desfi- 
ințarea dreptului constituit, pentru a se cere transerie- 
rea ei. | | | 

365. Sunt renunţări cari nu se cer a fi transcrise. Aşa, 
renunţarea la o moştenire, compusă între altele şi de imo- 
bili nu se cere a fi transerisă. Nu se cere a se transerie 
nică chiar renunţarea la un legat imobiliar. | 

366. Dacă însă moștenitorul sati legatarul face renun- 
țarea cu titlul oneros sait chiar cu titlul gratuit, însă în fa-. 
vorea numai a, unui sait mai mulți legatari sati moștenitori, 
ea trebue transcrisă, pentru-că în realitate se face o trans- 
mitere a legatului. (Laurent, XXX, n. 97. — Planiol,- |, 
n. 1394). i | 

367. Renunţarea la o prescripțiune acquisitivă imobi- 
liară de asemen6 nu se cere'a fi transerisă. Art, 1839 ne 
spune că o renunțare la o preseripţiune pâte fi chiar tacită 
ŞI atunci ne-am întreba ce ar trebui să se transcrie, dacă 
o transcripțiune s'ar. cere. (Comp. :încă specia Aubry.et 
Rau, $ 209 text și n. 80, 31). ae 

368, Clausele ce se adaogă la.un contract care a fost. 
transcris nu se cere a fi transerise, întru cât prin ele.nu:
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se constitue un drept de proprietate sait alt drept real imo- 
biliar, sai întru cât nu se „renunță la unul din aceste 
drepturi. 

369. Hotărîrele de divorţ, saii acele de separajiune de 
patrimonii, de şi ati de efect a stinge usufructul bărbatului: 
asupra zestrei, sati face să perdă pe sociul culpabil vre-un 
dar imobiliar ce ar fi primit de la sociul care a obținut di- 
vorțul, nu se transeriu. 

370. Trimiterea în posesiune definitivă a averii absen- 
tului, în care se găsese imobili, nu se cere a fi transerisă. 

371. Dacă două persâne se judecă pentru un imobil 
şi dacă una din ele a -vîndut cui-va pretenţiunea sa, 6ră 
cea-laltă exercită retractul litigios, chiar prin acest retract 
cel ce "] exercită primesce.în posesiunea, pe care nu o avâ 
imobilul în litigiu, acest retract nu se cere a fi transcris. 
(Aubry et Rau, $ 209'text şi n. 74). 

372. De şi prin contrastul de locaţiune nu se constitue 
nici un drept real, totuşi legea cerea fi transfhis contractul 
de închiriere sai arendare pe un termen mai lung de trei 
ani. S'a credut că un asemenea contract aduce. 6re-care în- 

greuere imobilului şi că de aceea ar fi bine că cei ce ar voi 

să cumpere acest imobil: să fie puși în cunoscință- de exis- 
tenţa, acestui contract. 

373. Tot pe aceeași consideraţiune s'a cerut transerierea 
primirei veniturilor unui imobil pe termen mai mare de doi 

ani. Aci avem să observăm deosebirea de text între art. 

1394 ce. civ. şi n. 9 al art. 723. In codul civil se vorbesce 

de chitanţă, ceea-ce presupune o primire de arendă sati 

chirie de la locator, în codul de proc. civ. se vorbesce 

despre cesiunile, ceea ce se presupune primirea prețului de 

la o a treia persână. De sigur redactorul codului de proce- 

dură nu a avut la îndemână codul civil și nu s'a gândit că 

să nu supue la transeripţiune și chitanţele de venituri. 

In codul civil se dice de chirie sai arendă. :pe doi ani 

viitoră ; în procedura civilă se spune: de: ori-ce venituri pe 

timp mai mare de doi ani, aci trebue să urmăm noul text; și 

de sigur că este vorba și în procedură de ani viitori.
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“ŢII. Cine pote invocă lipsa de transcripțiune 

374. Cum am spus-o deja, art. 818 şi 819 nu sunt des- 
ființate de procedura civilă și dar regulele după care se ur- 
'mâză la transeripțiunea donaţiunilor imobiliare prevădute 
de art. citate rămân în: vigdre. Ne raportăm dar la ceea-ce 
am văqut la donaţiuni (Volum. ÎI, Despre donațiuni ete., n. 
79—83), 

315. Dacă ne-am reteri la art. 1802 e. civ., după care 

un act netranseris nu se pâte opune celor de al treilea, ar - 

trebui să decidem că, afară de părțile cari ati participat la. 

actul translativ de proprietate saii constitutiv de drepturi 
reali imobiliare ori renunciatori, la aceste drepturi, ori re- 
presentanţii lor, ori-cine are interes pâte invoca lipsa de 

transeripțiune ; însă acâstă soluțiune aplicabilă la inserip- 
țiunea privilegiilor şi ipotecilor şi adoptată de legea belgiană. 

(art. 1) ar fi precipitată. Art. 1295 al. 2 spune că dacă con- 
tractul de vîndare de imobile nu este transcris, cumpără- 

torul nu pâte opune dreptul săi de proprietate acelor cari 

au asupra imobilului drepturi reali legal conservate. Același 
lucru spune şi art. 723, pr. civ. De aci resultă, nediscutabil, 

că trebue să urmăm articolului din pr. civ., pentru că înel 
găsim, cum se dice, sediul materiei. 

Deci dar pot opune lipsa de transcripţiune acela care 
a dobândit proprietatea imobilului, acel cărui s'a constituit. 

asupra, imobilului un drept de us, de usutruct, de abitaţiune, 
de ipotecă și cel care a căpătat un privilegii. 

376. Pentru ca aceste persâne să pâtă opune lipsa de 
transeripțiune, se cere ca el să fi supus regulelor de publi- 
citate cerută de lege drepturile ce le-ait fost constituit. O 

In consecință dacă cine-va a transmis o proprietate 
imobiliară la două persâne diferite, acela se va considera, 
proprietar care va, transcrie actul cel întâi, chiar: dacă 
contractul .săii ar fi posterior, ori cu titlu gratuit, ori sub 
semnătura privată, pe când cel-l'alt ar fi anterior, cu titlu 
oneros şi autentic. 

377. Nu se caută, pentru ca să se pâtă invoca lipsa de 
transeripțiune, ca dreptul real mobiliar să fie posterior sait 
anterior actului netranseris. Aşa stăpânul p6te invoca lipsa.
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de transeripţiune a unui act constituit de mandatarul săi 
legal ca d. e. minorul saii interdisul, femeea măritată pentru. 

locaţiunile imobiliare, pe mai mult de trei ani, primirile şi 
cesiunile de venituri pe mai mult de doi ani viitori,.con- 

simţite de tutor saii de bărbat pe bunurile dotali. Aceeași 
soluțiune pentru nudul proprietar față cu actele .de admi- 

nistrațţiune ale usufructuarului pentru cari legea cere tran- 
scripţiunea. 

378. Nu pâte opune 'lipsa de transeripţiune acel ce a 
înstrăinat imobilul sati a constituit dreptul real imobiliar, 
precum nici moştenitorii lui ; ei fiind ţinuţi către cumpărător 
la garanţie în cas de evicţiune. 

379. Contrariii celor susţinute de Aubry și Rau ($ 209 

text și n. 88) noi credem că eredele beneficiar care invâcă 

personal un drept imobiliar pote invoca lipsa de transerip- 
țiune. Acceptarea succesiunii este facută de el cu beneficii 
de inventar tocmai pentru ași păstra faţă de moştenire, 
posițiunea lui de mai înainte. Dacă dar eredele beneficiar 
ar avea interes a nu recunâsce actul făcut de decujus, însă 

netranscris, el pâte invoca acâstă netranscriere, şi în acest, 

cas cel ce a tratat cu decujus va figura ca creditor al moș- 
tenireă pentru daune-interese. 

380. Laurent (XXIX, n. 188) susține că un legatar sin- 

gular pentru imobilul în cestiune pâte opune lipsa de tran- 

seripțiune. Jurisconsultul citat argumenteză din aceea că un 

legatar este o pers6nă cărui vîndătorul “i-a constituit un 

drept imobiliar care-l autoriză a invoca lipsa de transerip- 

ţiune. Noi credem că sistemul contrariit este conform ideilor 

Jegiuitorului asupra transeripțiunii. Din tâtă. economia legii 

resultă ca testamentele, ca și moștenirile legitime, nu sunt 

supuse transeripțiunii şi prin urmare legiuitorul nu sa 

gândit a apăra și a preferi interesele acestor moștenitori, 

fie legitimi, fie testamentari. 
381. Cu deosebire de ceea-ce am vădut la inscripțiunea, * 

privilegiilor şi ipotecelor, creditorii chirografari ai acelui ce 

a înstrăinat nu pot opune lipsa de transcripțiune, chiar în 

urma declaraţiunii în faliment a vîndătorului trebue însă să 

notăm că soluţiunea ce dăm contra creditorilor chirografari 

privesce numai actele numite de art. 729 şi 721 proc. civ.
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Scim că vînqătorul unui imobil ca să conșerve privilegiul 
său și în acelaşi timp și acţiunea în desființare a vîndării 
pentru neplata. de preţ, trebue să transcrie actul de vîndare 
în care să se arate că se datoresce prețul în total saii în 
parte (art. 1746). Deci în sistemul după care cei ce ati faţă 
cu dobânditorul 6re-cari drepturi pot invoca lipsa de tran- 
seripțiune, creditorii chirografari ai cumpărătorului pot să 
depărteze pe vîndătorul ce nu 'şi-a transcris actul, de la 
dreptul de privilegiit saii de desființare a vîndării. 

382. In sistemul celor cari susţin că anticresistul nu 
are un drept real, acest anticrasist nu pâte opune lipsa de 
transcripţiune. Noi care suntem de opiniunea contrarie, ba- 
zată Gre-cum toemai pe considerațiunea că art. 722, n. 3, 
pune anticresa alături cu usufructul, usul etc., vom decide 
că anticresistul pâte opune lipsa de transcripţiune. În Belgia 
cestiunea se resolvă în contra anticresistului, pentru-că an- 
ticresa nu figurâză printre actele a căror transeriere se cere. 

383. Scim că după opiniunea adi domnitâre în juris- 
prudenţa şi doctrina francesă ca și în cea română, locatarul 
nu are drept real asupra imobilului dat în locaţiune. Așa 
fiind, locatarul nu pâte opune lipsa de transcripţiune. 

384. Aci este locul să trecem o observaţiune de un in- 
teres f6rte mare practice. Luând seria articolelor relative la 
transeripțiune din legea veche de procedură, găsim că re- 
gula după care numai cei cari aii drepturi reali asupra, imo- 
bilului pot invoca lipsa de transeripțiune se aplică numai la 
actele translative de proprietate, de anticresă, de servitute, 
de usufruct, us sai abitațiune, precum şi la acele prin care 
se renunţă la aceste drepturi; pe când pentru contractele, 
de locaţiune pe un timp mai lung.de trei ani lipsa de tran- 
scripțiune se putea invoca de ori-ce terță pers6nă. In adevăr 
după ce art. 723 spunea că drepturile resultând din actele men- 
fionute la art. precedente nu se pot opune celor de ul treilea cari ai 

"drepturi. asupra imobilului, art. 724. venia, şi dicea ca contractele 
de locaţiune pe un termen mai lung de trei ani, de nu vor 
fi transcrise nu se pot opune celor de al treilea, fără să se adaoge 
cala art. 723 cuvintele cari at drepturi asupra imobilului. 

Acestă deosebire de texte ne conducea la soluțiunea 
ca, creditorii chirografari ai proprietarului, anticresistul în
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sistemul care nu-i recunoscea un drept real, locatarul care 
transerisese contractul săi, puteati opune lipsa de transerip- 
țiune. Aceeași soluțiune se dădea, și pentru chitanțele de 
venituri pe doi ani viitori (art. 1394). | 

Noul cod de procedură civilă schimbă ordinea dispo- 
sițiunilor. In art. 17283 se face menţionarea actelor cari tre. 
buesc transcrise şi între aceste acte figurâză și locaţiunile 
pe un timp mai lung de trei ani și cesiunile de venituri pe 
mai mult de doi și apoi vine art. 723 că tote drepturile re- 
sultând din actele menţionate la art. de mai sus, negreşit 
în cari şi locaţiunile şi cesiunile, nu pot fi opuse celor nu- 
mai cari au drepturi reali asupra imobilului. 

De aci consecinţa, că creditorii chirografari ai loeato- 
"rului, acel cărui locatorul i-a constituit o anticresă, în sis- 
temul care nu consideră anticresa ca, un drept real, nu pot 
opune lipsa, de transcripțiune a unui contract de locaţiune 

“po un termen mai lung de trei nici cesiunile de venituri pe” 
mai mult de doi. a 

De aci încă consecința că locatarul care a transeris 
contractul săi de locaţiune, nu pâte opune lipsa de tran- 
scripţiune a unui contract de locaţiune anterior făcut pe un 
termen mai lung de trei şi că între doi locatari se va pre- 
feri nu acela al cărui contract va fi transcris mai întâiti ci 
al acelui al cărui contract are o dată certă anteridră ce- 
lui-Valt. - | a 

885. Și acum putem pune ultima cestiune. Care este 
situațiunea vîndătorului înainte de transcrierea actului față 
cu cei ce- sunt represintanții cumpărătorului (ayant cause), fie 
că aceştia aii drepturi reali pe imobil, fie chiar că sunt 
creditori simpli chirografari ? Putem chiar generaliza ac- 
țiuneu şi să ne întrebăm, față cu representanţii (ayant cause) 
vinq&torului şi față cu representanții cumpărătorului a cui 
se consideră proprietatea imobilului vîndut, însă contractul 
netransoris. 

Cestiunea este de un interes vădit pentru când vîndt- 
torul, nefiind plătit, ar exercita dreptul de privilegil Sail 
acţiunea în desființare a vînqării. Ne aducem aminte că, 
conform art. 1740, privilegiul vîndătorului se conservă prin | 

„transcripțiunea actului de vîndare, în care se spune că
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preţul este neplătit şi că, după art. 1369, odată cu perderea, 
privilegiului, se perde şi acțiunea în disoluțiune a vînqării. 

Noi deja ne am pronunţat asupra cestiunii, când am 

vorbit despre modul de conservare a privilegiului vîndăto- 

rului. Acum revenim asupra acestui punct puind cestiunea 

în alţi termeni, adică: care este efectul unei vîndări de 
imobil, unei constituiri de drept imobiliar, altul de cât pri- 

vilegiii saii ipotecă,: ori de renunțare la, aceste drepturi, față 
cu terţii? P6te dice d.e. un subeumpărător al imobilului 
sait acel cărui cumpărătorul i-a constituit o ipotecă, ori 

chiar un creditor chirografar vîndătorului : „Prin contractul 
de vîndare ai încetat, de a mai fi proprietar al imobilului. 

vindut, deci cumpărătorul este adevăratul proprietar, privi- 

legiul de vîndător nu-l poţi exercita fiind-că 'nu "l-ai dat pu- 
blicitaţii, acțiunea în desființare a vîndării ai perdut-o o dată 
cu perderea privilegiului.“ 

Aci se luptă. două sisteme. Laurent; (SIN, n. 185)ar- 
gumentâză ast-fel: „După noi, vindătorul rămâne proprietar 
faţă cu toţi, afară de cumpărător, de eredii și succesorii lui 
universali. Acâsta este .consecința logică a principiului că 

vîndarea, netranscrisă nu are efect de cât între părțile con- 
tractante şi eredii lor. Negreșit, acest principii a fost sta- 
bilit în interesul terţilor şi nu în interesul vîndătorului. 
Insă nu se pâte scinda principiul și spune că vîndătorul va, 
fi proprietar dacă interesul terţilor "1 cere şi nu va fi pro- 

prietar dacă interesul terţilor cere să nu fie. In adevăr o 
vîndare neînserisă, este o vîndare neexistentă; or cea ce nu 

există nu pâte avea nică un efect Şi toţi acei cari sunt in- 
teresaţi a se prevala de neexistenţa contractului ati dreptul 
să o facă; deci vîndătorul pote invoca, inexistenţa contrac- 
tului, după cum 0 pot invoca şi terţii.“ Nu ne sfiim a spune 
că argumentarea lui Laurent este din cele mai slabe și por- 
nesce dintr'un punct greşit. Cum se pune ca principii că 
vindarea nelranscrisă nu ave efect decât între părțile contractante, 
va: să gică vîndarea, are efect față cu vîndătorul care este 
parte contractantă și mai la vale se qice că vindarea netran- 
scrisă este o vindare mneezistentă cure nu pote avea mici un efect! 

„Ecă forţa argumentării lui Laurent. Susţinem încă că gre- 
șesce Laurent când spune că proprietatea nu este transmisă
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faţă cu terţii. Ca dovadă a acestei greşeli este că creditorii 
„personali ai cumpărătorului pot urmări imobilul vîndut, 
chiar dacă actul nu a fost transeris şi tot pentru aceea, am 
spus că transcripțiunea pote fi luată şi după declararea în 
faliment a vîndătorului. Recun6scem însă că art. 1 al legii 
belgiene spune, cu deosebire de cea ce este în Franţa şi la 

noi că până la transcripție actele vorbite „nu vor putea fi 

opuse ferților (ori-cari ar fi) cari ar contracta fără fraudă.“ 
Adică în sistemul belgian transcrierea actelor arătate în lege 
este cea ce este data certă pentru actele sub semnătură 

privată. Textul art. 1295 al. 2, al codului rumân nu lasă în- 
doială, „drepturile cari resultă din vîndarea perfectă între 

părți, nu pote a se opune mai înainte de transeripțiunea 
actului, unei a treia persâne care ar avea şi ar fi consertat, 

dupe lege dre-cari drepturi: asupra imobilului vîndut“. Şi aliniatul | 

al art. dice: şi proprietatea este de drept strămutată la camperălor 

în privința vândetorului, e 

Cu drept cuvînt Bufnoir (Propriete et Contrat, Vl-e Lecon) 
dice: „Adevărata formulă este cea următâre: proprietaiea, 

este transferată prin convenţiune, dar că acestă transferare 
de proprietate este ineficace când ar fi să se invoce faţă cu 
Gre-care terţii arătaţi în art. d“. Și mai la vale: „Trebue să 
luăm ca, punct de plecare acest fapt că vîndarea este reali- 
sată și perfectă prin simplu consimțimînt şi că prin urmare 
transeripțiunea nu adaogă nimic la însăşi înstrăinarea; ea 
nu are în vedere de cât efectele acestei alienaţiuni, consi- 
derată dobîndită și definitivă şi încă este vorba de aceste 
efecte faţă numai cu Gre-cari persâne.“ 

Admiţând fără reservă felul de a vedea al lui Bufnoir 
să fim 6re fatal conduși a decide cu el că vîndătorul nu ar 
putea invoca nici privilegiul nici acțiunea în resoluțiune a 

vînqării, faţă cu cei căror cumpărătorul le a constituit drep- 

tură asupra imobilului? Art. 1803 dice că dobânditorul care 

a transcris actul translativ de proprietate transmite dobândi- 

torului drepturile ce ânstrăinătorul asupra proprietăţii imobilului cu 

privilegiile şi îpotecile cu cari imobilul era însărcinat. Este adevărat 

că art. 1740 spune indirect că vîndătorul perde privilegiul 

dacă nu transerie actul; însă am vădut că legea nu arată 

în ce termen să se facă acâstă transcriere. Art. 6 al. 2, al
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legii francese 1855 fix6ză un termen de 45 de dile și privi- 
legiul este conservat, prin urmare şi dreptul dea cere 

desființarea vîndării chiar de ar fi transcripțiune de acte în acest 

dermen. Legiuitorul: rumân a uitat să fixeze acest termen, 
aşa că, cum am spus-o când am vorbit de privilegiul vîn- 

dătorului, a urma opiniunea susținută de Bufnoir ar fi a da 
loc la frauda în detrimentul vîndă&torului. | | 

De alminteri, chiar în Franţa, sunt autori cari decid 
că cei ce aii drepturi asupra imobilului de la cumpărător 
nu pot invoca lipsa de transeripţiune a actului de cumpă- 

rare (Aubry et Rau, Ş 209 text şi n. 99—103 împreună cu 
citaţiunile). 

380. Terminânăd cu modurile de publicitate a actelor 

de înstrăinare imobiliară saii de drepturi imobiliare, nu ne 
putem abţine de a conchide că întregă acâstă materie, cu 
atâta importanţă practică, este atât de răi organisată de 

legiuitor. Este regretabil că cel puţin cu ocasiunea revizuirii 
procedurei, nu s'a profitat, de materialul ce există și de 

practica, de atâțea ani, mai cu s6mă de creditele funciare, 
rural saii urban, pentru a se pune pe base solide regimul 

ipotecar: din punctul de vedere al publicităţii. 

Dacă țări ca Franța sati Belgia, din causa tradiţiunii 
şi a diferitelor fase prin care a trecut organisarea proprie- 

tăţii au lăsat diferite reguli pentru donaţiuni, pentru cele- 
Valte: transmiteri de proprietate, pentru unele drepturi reale, 
pentru privilegii şi ipoteci, legiuitorul rumân putea unifica 

aceste disposițiuni împrăștiate şi crea un sistem solid şi ra- 
ţional; sai cel puţin putea, cu elementele de care dispunea 
să facă a înceta discuțiunile și controversele ce s'au ridicat 
în aplicarea legii din 1855 în Franţa. 
„Sunt ţără cu tâte acestea în cari transorierile imobi- 

liare nu sunt supuse la nici o formă de publicitate, ast-fel 
este Englitera. Acolo proprietatea fonciară fiind basată pe 
sistemul feodal, numărul proprietarilor fiind restrâns şi fon- 
dul în mare parte alienabil, sistemul de a. nu se transcrie 
mutațiunile nu presintă inconveniente practice. In ţările 
însă în cari Englezii ati colonii s'a simţit că proprietatea, 
imobiliară presinta Gre-eare incertitudine şi aşa se explică 
introducerea sistemului 'Torrens în Australia:Nouă. Sistemul
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Torrens este fundat pe o societate a proprietarilor, unde 
fie-care asociat garantâză coasociaţilor săi dreptul de pro- 
prietate. Pentru că un proprietar să ajungă a se bucura de 
acestă garanţie şi să facă parte din asociațiune mutuală, 
trebue să îndrepteze către Registror general o cerere, înso- 
țită de planul și actele proprietăţii sale. In urma acestei ce- 
reră, după ce se examină cu deamănuntul actele, se face o 
publicare ca ori-cine ar avea vre-o pretenţiune asupra pro- . 
prietăţii indicate să se presinte într'un termen fix, conside- 
rându-se ca pus în întârdiere. Dacă nu se.presintă nimeni 
se imatriculâză dreptul de proprietate, și se dă acelui ce a 
făcut cererea, certificatul de imatriculare, care-i servă de. 
titlu de proprietate, considerându-se ca definitiv proprietar. 

In sistemul german şi în special în Prusia, unde legea. 

din 1872 a organisat definitiv sistemul, nu este de cât un 

singur mod de publicitate, un registru publie în care figu- 
r6ză nu numele proprietarului, ci imobilul, 6re cum perso- 
nificat sait individualisat, având fie-care imobil starea, sa. 

civilă ca să dicem ast-fel, trecută în f6ia ce-i este consa- 
„erată și unde se găsesce tâte împrejurările privitâre la acel 
imobil. Trecerea, se face prin oficerul public "însărcinat, cu 
aceste registre, care examinâză validitatea actului ; 6ră tre- 
cerea, făcută de el a transmiterii sai constituirii de drept. : 

real are puterea atributivă de proprietate sai drept real. 

CAP. IX 

Despre publicitatea registrelor şi despre responsabilitatea 

Grefierilor de Tribunale însărcinaţi cu ţinerea registrelor 

Art. 1820. Grefierii tribunalelor vor fi ţinuţi de a avea un registru 

pe 'care vor înscrie zi cu zi şi în ordine numerică depunerile ce i se vor: 
Îi făcut de actele de mutaţiune ale proprietăţilor destinate de a fi tran- 

scrise; ei vor libera deponentului un bilet de recunâscere, care va purta. 
numărul de ordine sub care s'a înscris depunerea în registru, şi el nu 

vor putea transcrie în registrele destinate pentru acâsta, actele de muta- 

ţiune al6 proprietăţilor de cât cu data şi după ordinea în care s'a făcut 
depunerea acelor acte la grefă. . 

87. Funcţionarul publice însărcinat cu ținerea. regis-
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trelor de transcriere și însoriere, este grefierul de pe lângă 
tribunal. Acolo unde nu -este de cât o secţie de tribunal, 
'grefierul tribunalului este însărcinat cu acâstă; acolo unde 
sunt” mai multe secții, una din aceste secţii are însăreinarea 
ca pe lângă autentificarea actelor să ţie şi registrele de 
transcripție și inscripție. 

În acest art. 1520, ni se spune că grefierul, pe lângă 
registrele speciale de transcriere şi înscriere, trebue să 
mai aibă şi un registru comun, în care trebue să trâcă pe 
scurt fie-care cerere, fie-care depunere de acte, fie pentru a 
se lua, o inscripțiune şi acâstă trecere trebue să fie făcută 
întrun mod metodice şi numeric în momentul în care ea se 
presintă. 

Mai mult, legea, ca să pâtă face din acâstă disposiţiune 
o măsură vie, aplicabilă, care să aibă efect, spune că în 
același timp orefierul este obligat să dea părței care s'a 
presentat, un fel de ţidulă semnată de dînsul în care să se 
spună că s'a presentat în anume qi spre transeriere- sati 
înscrierea actului cutare, trecut în registru la numărul 
cutare. 

Art, 1821. 'Tâte registrele de transeripţiune şi de inscripțiune vor fi 
șnuruite, numerotate şi parafate pe fie-care pagină de către preşedintele 
tribunalului, - 

Art. 1823. Menţiunile de deposit, inscripțiunile se vor face în re- 
gistre, în şir, fără nici un loc alb, nici iînterlinii, sub pedepsă în contra, 
grefierniui de o amendă de la una mie cinci sute până la cinci mii lei ŞI 
de daune interese către părți cari pot “fi plătite înaintea amendei. 

388. Registrele trebue să fie șnuruite, negreşit ca să 
nu fie în foi volante, trebuese numerotate şi parafate, a- 
dică fie-care pagină să pârte numărul şi subserierea preșe- 
dintelui. 

Apoi se impune grefierului obligațiunea ea trecerile 
să le facă în șir, să nu lase locuri g6le de la o trecere la 
alta, unde s'ar putea, intercala o altă trecere şi de alta parte 
se mai zice că nu trebue cu nici un chip să fie ştersături 
sau interlinii, căci o linie pusă pe d'asupra, ar putea de 
multe ori să aibă efecte fârte grave. 

Art. 1819. In nici un cas grefieril nu pot refusa nici întârzia tran- 
p.
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scrierea actelor de mutaţiune ale proprietăţilor, inscripțiunea privilegielor 
şi drepturilor ipotecare, nici eliberarea de certificate cari se cere de părţi, 
nici presintarea registrelor originale, când se cer de părți, sub pedâpsă 
de răspundere de daune interese către părţi; drept care, la cas de refus,. 
sati întârdiere nemotivată, se va închea îndată asupra cererii părţilor pro- 
ces-verbal. despre acâsta de câtre procurorul tribunalului respectiv. 

389. Interesul este fârte mare în joc când e vorba de. 
publicitatea acestor registre şi de aceea legea impune obli- 
gațiune grefierilor de a nu întârdia nici refusa inscripția 
sait transcripția, nică darea certificatelor ce li sar cere, 

„pentru-că aceste certificate sunt, 6răși de natură a înlesni 
transcripțiunile, cari de multe ori pot să fie urgente. Mai 
mult, se dice, că aceste registre trebuese puse la disposiția 
publicului, în acest sens că ori-cine ar dori să caute în ele, 
să nu fie oprit de grefier. 

Art. 1816. Grefieril tribunalelor sunt ţinuţi de a elibera tutulor aco- 
lor ce cer, copie după actele transcrise în registrele lor şi după inserip- 
țiunile existenți, sau certificat că nu există nici o inscripţiune. | 

” „Art. 1817, E1 sunt responsabili pentru ori-ce prejudiţii ar resulia : 
1. Din omisiunea pe registrele lor a transcripțiunilor actelor de 

mutaţiune ale proprietăţii, şi a inseripţiunilor luate în birourile tribu- 
nalului ; , | . ” 

2. Din lipsa de menţiune în certificatele lor a unel saii mai multor 
inscripțiuni existenţi, afară de casul când erdrea provine din arâtări ne- 
suficiente cari nu pot să le fie împutate. . 

Ari. 1818. Imobilul în privinţa cărui grefierul ar fi omis în certifi- 
catele sale una sai mai multe sarcine înscrise, rămâne cu tâte acestea 
încărcat cu sarcinele înscrise, rămânând însă noului cumpărător care a 
fost indus în erdre recursul în contra grefierului pentru daunele ce i sai | 
causat prin omisiune, precum și recursul contra vîndătorului pentru în- 
t6rcerea preţului şi daunelor interese. 

390. Grefierii dar sunt datori să dea ori-cărei persâne 
certificate de existenţa unei transacțiuni saii inscripțiuni, 
saii chiar certificate că nu există vre-o împrejurare. 

Se p6te întîmpla însă ca grefierul să nu fi trecut în - 
registrul lui un act care trebuia să fie transeris saii înscris; 
care ar fi resultatul în asemenea cas? ba şi la ştergerea sai 
reducerea, inscripțiunilor, cestiune ce pâte susţine acel care 

consultând registrele nu a găsit nimic? Trebue să decidem 
că dacă s'a presentat. grefierului vre-un act spre transcriere
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sau înscriere şi grefierul nu Va transoris fie chiar că în 
registrul de ordin a făcut menţiune despre acâsta, netran- 
scrierea actului saii neînscrierea, lui, vatămă pe cel care la 
presentat și nu pâte supăra întru nimie pe cel care nu ştie 
despre neexistența acestei transcrieri sati înscrieri. | 

Negreşit că acâstă soluţiune nu este dată în mod ab- 
solut, pentru-că dacă ar fi vorba de un act care nu s'a 
transeris de câte-va dile, nu pâte veni o terță “persână să : 
Qică : „ce-mi pasă mie, ei lam transeris înainte“, pentru-că, 
nu putea să '] transcrie înainte, legea spune curat că tre- 
cerea, transeripțiunei sau inseripţiunei trebue facută după 
data depunerei; însă dacă sar constata că grefierul de 
exemplu, nu l'a trecut de loc Şi a trecut alte acte înainte, 
acesta nu pâte vătăma pe terții. 

391. De altă parte se pâte întîmpla ea un grefier să 
dea un certificat neexact, fie din rea credință, fie din altă 
împrejurare. Să spune, de exemplu, că asupra imobilului 
cutare nu există nici o împrejurare și acel care a luat cer- 
tificatul să fi contractat în baza lui. O declaraţiune falsă a, 
grefierului prin certificat, nu pote schimba întru nimic si- 
tuațiunea lucrurilor în acest sens că nu pote păgubi pe cel 
care 'şi are actul trecut; în registru. Deci, în asemenea, ceas, 
acel care a luat certificatul și s'a încredut într'însul va fi 
victimă şi în tâte aceste casuri, grefierul este răspundător 
către părți de daune interese, pe lângă amenda, la care e 
supus. Și legea mai adaogă că se preferă despăgubirile păr- 
ței civile, amendei, de Şi mai tot .d'auna drepturile statu- 
lui sunt preferite. 

„Art. 1822. Grefierii sunt ţinuţi de a se conforma, în exerciţiul func- 
țiunei Lor, tutulor disposițiunilor capitolului presintă sub pedâpsă de amendă de la cinci sute până la trei mit lei pentru. întâia contravenţiune, şi de 
destituire pentru a.doua contravenţiune, fără prejudiciul daunelor interese către părţi carl vor fi plătite înaintea amendei, 

„392, Grefierul dar pâte să fie Supus la pedepse disei- plinare și anume o amendă de la 500 la '3000 lei şi daune. interese ; şi dacă pentru a doua 6ră să constată din partea, 
. lui negligentă pote îi chiar destituit. Aci nu e vorba de cât
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de pedeapsă disciplinară, de 6re-ce ele nu opresc urmărirea, 
și pedepsirea, conform legei penale, a vre unui delict comis 
de ei. , 

CAP. VI 

Despre efectul privilegiilor şi ipotecelor în contra persânelor 
al treilea cari deţin imobilul 

393. Pentru a cunsce efectul privilegiilor și al ipote- 
celor să punem pe creditor față cu debitorul care are imo- 
bilul ipotecat; fața cu cei de al treilea cari dețin imobilul 
ipotecat. 

sa | 

Creditorul faţă cu debitorul proprietar 

394. Creditorul ipotecar privilegiat și am putea zice și 

cel chirografar are dreptul, în cas de neplată, să pue în vîn- 

dare imobilul, să '] urmărâscă, să facă t6te actele de urmă- 

rire. Să îndeplinesc în privinţa acesta, tâte regulele relative 
la urmărirea imobiliară. | 

Până atunci până când se face urmărirea, acest debitor 

necontestat proprietar pe imobilul ipotecat, deci dar, ca. pro- 

prietar, dînsul are dreptul de a face tâte actele de adminis- 
traţie ca închiriere, arendare, percepere de fructe etc. T6te. 
acestea până când începe urmărirea. 

Debitorul rămâne proprietar absolut cu dreptul de a 
înstreina, bine înțeles cu reserva creditorilor ipotecari, dacă 
ar fi fraudă, până începe urmărirea de 6re-ce îndată ce a 
început urmărirea nu mai pâte înstreina. Ac6stă înstreinare 
însă 'și are efectul ei, dacă cel care a cumpărat despă- 
gubesce pe creditorul 'urmăritor. 

-395. Câte o dată legea permite creditorului, când debi- 

torul ar fi insolvabil, să ia măsuri de conservarea imobilu- 

lui: de la cel dîntâii act de urmărire, 

Din momentul în care începe publicarea, urmărirei, de- 

68155 - , 50
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bitorul depositar, ca să zic așa,al unei averi care nu mai îi 
aparţine absolut, nu mai pâte dispune de el și de multe ori 
pentru că de și în interesul creditorilor chiar dacă 1 locuesce 
debitorul, creditorii pot să-l silescă a-l părăsi. Ac6stă depăr- 
tare în legile constitutive ale creditelor rurale și urbane 
este chiar de regulă, și de multe ori este în interesul debi- 
torului acâstă luare în posesiune, pentru că în multe casuri 
previne urmărirea. 

Ş II 

Creditorul privilegiat sai ipotecar faţă cu cei-Valţi 
creditori - 

396. Am vorbit deja de preferința creditorilor privile- 
gială cari vin înaintea chiar a celor ipotecar, fiind-că lor nu 
se aplică regula prior tempore potior jure ci se caută calitatea 
creanţei. In privinţa ipotecelor vine rangul desemnat prin 
luarea inseripţiunei. 

| Intre aceşti creditori, când este vorba de dreptul de 
urmărire, nu există nici o preferință, fie-care creditor având 
un titlu executor pâte urmări imobilul, creditorul privilegiat 
Şi cel ipotecar în primul rang, de multe ori nu are interes 
să pue în vîndare imobilul, fiind-că sunt asiguraţi, însă sunt 
alți creditori fie ipotecari în al doilea rang fie chirografari 
cari dacă ar lăsa să nu pună în vîndare imobilul ar perde; 
și de acea acești creditori sunt în drept să, pună în vîndare 
imobilul și cei preferaţi nu se pot opune. 

Ş III 

Creditorul faţă cu detentorul 

Art. 1790. Creditorii cari ati privilegiu sati ipotecă înscrisă asupra 
unul. imobil, '] urmăresc în ori-ee mână ar trece, 

397. Privilegiul şi ipoteca sunt drepturi reali, adică 
drepturi ce se exercită direct asupra lucrului, în ori-ce



DESPRE, PRIVILEGII ŞI POTECI 187 

posesiune . sau proprietate ar trece acest. lucru. Dacă pro- 
-prietatea, lucrului trece -la. altul creditorul, în virtutea drep- 
tului de urmărire (droit de suite), pâte exercita privilegiul 
sait ipoteca sa. Să nu uităm că acest drept de urmărire nu 
”] are de cât creditorul ipotecar şi privilegiat asupra imo- 
bilelor, pentru-că proprietatea lucrurilor mobili dobândin- 
-du-se prin usucapiunea instantanee, privilegiul asupra lor 
-se perde mai tot-d'a-una, de îndată ce debitorul nu mai po- 
sedă lucrul; de unde și regula dreptului vechii frances; 
„Les meubles n'ont pas de suite par hypoth&que.“. 

» Avem dar să stabilim dreptul ereditorului privilegiat 
“sa ipotecar faţă cu cel ce deţine imobilul afectat; şi care 
nu este ţinut personal la plata datoriei. 

Sa observăm că dreptul ereditorului de a, exercita ga- 
ranția asupra imobilului se numesce drept de urmări; îusă 

acâstă expresiune arată și dreptul de a pune în vîndare 
imobilul afectat. 

Să mai observăm că detentor, în înțeles larg al cuvîn- 

ului este ori-cine deţine imobilul, dar care nu este perso- 
nal ţinut la datorie, fi ca codebitor, fie ca fidejusor, ast- - 

fel este detentor acel care a ipotecat imobilul săii pentru 
«datoria altuia, fără. însă să se oblige personal. In înțelesul 
săi propriii însă detentor este acela cărui cel ce a ipotecat 
-a transmis proprietatea printrun act înire vii, sub ori-ce 

titlu ar fi. 
39$S. Vom arăta mai întâiit excepţiunile ce detentorul 

-pâte opune creditorului privilegiat sai ipotecar și apoi vom 
-cerceta diferitele alternative ce sunt lăsate la facultatea de- 
tentorului. 

A. Excepţiunile pe cari le pâte opune detentorul creditorului 

uvmărvitor . 

-1. Beneficiul de discuțiune. 

| Art. 1794. Cu tâte acestea detentorul care nu este personal obligat 
pentru creanţa ipotecară a creditorului, pâte să se opue la vîndarea imo- 

"bilului ipotecat ce "i a fost transmis, dacă ai mal rămas alte imobile ipo- 

“tecate pentru acsstă datorie în posesiunea principalului sai principalilor
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„debitori, şi pâte să câră discuţiunea prealabilă după forma regulată la. titlul: „Despre cauţionameni“, In timpul acestei discuţiuni se va opri vîn- darea imobilului ipotecat. : 

399. Articolul 1791 termina prin cuvintele şi se bucură de toţi termenii de plati ce “i avea debitorul primitiv, Putem ge- neralisa acesta și spune că detentorul, ca Şi fidejusorul, pâte invoca ori-ce excepțiune, sati mijloc de apărare ar av de- bitorul principal, afară numai de acelea în contra căror s'a creat ipoteca pentru a garanta pe creditor. . 
Deosebit de acestea, detentorul, în acâstă calitate pâte opune urmăririi creditorului unele excepţiuni speciali. Aşa, mai întâi detentorul are dreptul să invoce beneficiul  discu- fiunei. Acest drept se mărginesce numai pentru imobilă atec. tate la aceași datorie Și aflate încă în posesiunea principa- „alui sai principalilor debitori, când ei sunt mai mulți. Deo- sebit de acâstă condițiune, beneficiul de. diseuţiune trebue exercitat în conformitate cu ceea ce se spune la titlul : Des- pre [idejusiune (textul nostru spune greșiţ: Despre cautiona- ment); adică să se invâce de la cele dintâi lucrări îndrep- tate contra, detentorului (art. 1663); să se consemneze chel- tuelile de “urmărire, 6ră imobilele arătate să fie situate în aceeași circumscripțiune a Curţei de Apel şi să nu fie în litigii sati ipotecate altuia (art. 1664). 
400. Detentorul care invâcă beneficiul de discuţiune nu pote arăta, pentru a, fi urmărite, de cât imobile afectate la aceeaşi datorie, posedate de cei ce sunt debitori prinei- -pali. Nu putem face să intre aci imobilele posedate de cau- țiune, ci numai de debitor sai codebitori (Paul Pont, II, n. 1160). 

, e 
401. Care este detentorul în drept să invâce beneficiul de discuţiune ? Inceputul articolului 1894. dice că pâte opune acest beneficii detentorul cure nu este Dersonal obligat; așa că cel ce numai a ipotecat imobilul săi la plata datoriei ar put6 invoca acest beneficii, nefiind ţinut personal. Din n€- norocire însă articolul urmâză! . . „« Să se opue la vindarea * imobilului ipotecat ce 'ș a fost transmis, ceea ce presupune pe detentorul cărui s'a transmis imobilul ipotecat. Paul! Pont (II, n. 1160. Comp. cu n. 1176 şi urm.) ajunge la soluțiunea, 

*
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că întoemai după cum pâte lăsa imobilul acel care a con- 
simţit la ipotecă, tot ast-fel acest detentor pote invoca be- 
neficiul discuţiunei.. Nouă ne este grei a face acâstă ase- 
mănare și dacă putem găsi cas în care cine-va s'ar găsi 
personal obligat şi simplu detentor, atunci putem conchide. 
că spre a se cere beneficiul de discuţiune trebue să nu fie 
cel ce "] invâcă personal obligat de o parte; ră de alta 
imobilul să "i fie transmis. | | 
2. Beneficiul cedendarum actionum. 
„402. După art. 1108 n. 2şi3, detentorul imobilului ipo- 

tecat care plătesce datoria este de drept subrogat credito- 
rului plătit. In dreptul vechii frances subrogarea nu avea 
loc de drept; ci cel ce plătea trebuia să aibă grije a cere 
de la creditor, în momentul plăţei, să “i cedeze drepturile 
sale. Dacă creditorul refusa sai nu putea să facă cesiunea, 
detentorul putea să se apere de plata datoriei. După codul 
civil subrogare are de drept loc; însă dacă creditorul, prin 
vre-un fapt al săi, a ajuns a împuţina garanţiele cu care 
era înconjurată creanţa, . detentorul, chiar acel care a ipo- 
tecat imobilul, pâte să refuze plata. 

403. Deja în titlul fidejusiunei am arătat conflictul ce 
p6te nasce între cauțiune și între detentorul imobilului ipo- 
tecat, şi același conflict se pâte ivi între mai mulţi deten- 
tori spre a se determina cine are să rămâe în definitiv sub- 
rogat. Ecă o creanţă asigurată cu o cauţiune și cu o iîpo- 
tecă; cauțiunea plătesce și ea fiind ţinută pentru altul este 
subrogată în drepturile creditorului, adică pâte urmări imo- 
bilul ipotecat; de altă parte și cel care a ipotecat imobilul 
este ţinut pentru altul şi deci are dreptul a fi subrogat în 
contra cauțiunei; asemens şi acel cărui s'a transmis imo- 
bilul ipotecat. Cum are să se reguleze acest conflict? 

Aci se propune diferite sisteme (V. Aubry et Rau, $ 

321 text şi n. 83—87.— Demolombe, SSVII, n. 619—633, 
-657—666. — Laurent, AVIII, n. 111, 119, 116—129), cari fac. 

mai mult legea de cât o interpretâză. Se notâză ca un ce 
însolit că Pothier dă soluţiuni contradictorii (Trait6 des obli- 
gations, n. 557. — Coutume D'Orlâans, n. 32). Am fi dispuși 
să facem o distincţiune. Am propune ca subrogarea să pro- 
fite acelui care a garantat sait i s'a transmis proprietatea.
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vaai în. urmă. Ecă o. creanţă de 20.000 lei garantată cu o fi- 
dejusiune, în urmă mi se cere mie să ipotecez imobilul mei: 
pentru acâstă datorie ; ett mai am dis, pe lângă recursul ce 
ași ave contra debitorului principal când aşi fi nevoit să 
plătesc, mai am și recursul contra cauțiunei, care este sol. 
vabilă ; dacă însă, atunci când am ipotecat imobilul cauţiu- 
nea nu există, eii nu mai pot susține că am avut în vedere 
recursul şi contra eauţiunei ; din -contră cauțiunea pâte dice 
că a garantat pe baza ipotecei ce există. Ceea ce dicem în 
conflictul dintre cauţiune Şi ipotecă, putem spune și pentru 
casul când s'aii constituit diferite ipoteci. Să notăm însă, că 
ceea ce propunem vine în contra celui ce capătă de la de- 
bitor imobilul ipotecat, chiar când transmiterea are loc 
după darea cauțiunei, dacă acestă cauţiune era posteri6ră: 
ipotecei. 

3. Fzeepţiunea de garanţie. 
404. Nu avem a insista mult asupra acestei excepțiuni.: 

De câte ori creditorul ipotecar s'ar găsi ținut către deten- 
tor răspundător de garanţie de evicțiune, de atâtea ori de-: 
tentorul *] va put depărta de la urmărirea ce ar exercita. 
asupra imobilului, acesta, ca, aplicare a regulei: (Quem de evic- 
tione tenet actio, eundem agendem repellit exceptio. Așa, d. e., cre- 
ditorul ipotecar moștenesce pe cel care a vîndut imobilul 
p6 care nu era proprietar; el ca, moștenitor, răspunde :de 
evicțiune și deci nu pâte, ca creditor, să urmărâscă imobilul. 

B. Facultăţile reservate detentorului 

Art. 1791. Dacă persâna a treia care deţine imobilul nu îndeplinesce: formalităţile mai jos stabilite pentru a purga proprietatea sa, ea rămâne îndatorită, prin singurul efect al inseripțiunilor, în calitatea sa de deten- tor alimobilului, la tâte datoriile ipotecare şi se bucură de toți termenii de plată ce "1 avea şi debitorul principal, 
Art. 1792. Detentorul este ținut în acelaşi cas sai dea plăti tâte- capitalurile şi interesele exigibili, la ort-ce sumă S'ar urca, sai a lăsa imo. bilul ipotecat, fără nici o reserviă, a . , Ari. 1793. Când detentorul nu îndeplinesce una 'din aceste obliga- țiuni pe deplin, fie-care creditor ipotecar are dreptul de a cere vîndarea. imobilului ipotecar peniru creanţa sa.. : i
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405. Faţă cu creditorul care voesce a exercita dreptul 
stă de privilegii, detentorul are la disposițiunea sa. mai 
multe decisiuni. Așa: | 

a) Mai întâi are dreptul de u purga. Redactorul con- 

sacră întreg Capul VIII purgei, deci trimitem acolo expli- 

carea ei. 

406. 5) Detentorul pote plăti pe creditor. El are interes 

a lua acâstă determinare în casul în care datoresce încă 

ceva celui ce %-a transmis din contractul de transmitere. 

Este prudent din partea: detentorului de a însciinţa pe de- 

bitor de plata ce voesce a face. 

Să reamintim că dacă detentorul plătesce, el este de 

drept subrogat creditorului plătit (art. 1108). 

407. c) Să se lase a fi expropriat. Creditorul privilegiat 

sati ipotecar, având un drept imediat asupra imobilului afectat 

'] pâte pune în vîndare. Faţă cu cine are să facă actele de 

urmărire? faţă cu debitorul, saii faţă cu detentorul? Asupra 

acestei întrebări trebue să arătăm o mare deosebire ce există 

între textele frances şi belgian şi între textul rumânesc. 

Art. 2169 O. N. dice că dacă terţul detentor nu satis- 

face pe deplin una din aceste obligaţiuni, fie-care creditor îpo- 

tecar are drept de a face să se vindă în persona luă (nu lui, adică 

a terțului detentor) imobilul, în 30 de ile după ce s'a făcut 

comandament debitorului şi somațiune terțului detentor de a plăti 

datoria exigibilă sai de a lăsa fondul. “Art. 99, legea belgiană 

este identic. Redactorul rumân în art. 1793 se mulţumesce 

a recunâsce creditorului dreptul de a urmări imobilul, fără 

să se dică că se urmăresce în persina detentorului și fără 

să câră a se face acestuia somaţiune de plată. Art. 1836 

spune că prealabil urmăririi trebue făcută o somaţiune de- 

bitorului, apoi art. 496, 497, 509, proc. civ. cea veche spunea, 

că trebue un comandament prealabil făcut debitorului, că 

comandamentul se face în persină sai la domiciliul debitorului, 

că un exemplar după publieaţiune se va încunosciința în per- 

sâna sat la domiciliul debitorului urmărit. Nicăeri nu găsim că se 

cere ca urmărirea să se facă în pers6na. detentorului sai 

să î se facă acestuia vre-o somaţiune sai notificare. Faţă 

cu aceste texte Curtea de casaţiune (Bul. 1888, p. 851) a decis. 

că urmărirea este bine făcută contra debitorului, fără a fi
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îndreptată contra detentorului. Acâstă soluțiune nu pâte fi 
contestată. Se pote ca legiuitorul rumân să A preferit sis. 
temul ca urmărirea să se facă în pers6na debitorului care a ipotecat imobilul. Acest sistem este mai întâi juridice, cu 
debitorul s'a contractat, față cu el urmărirea; având un 
drept real nu am să mă preocup ei creditorul de cine se deţine imobilul.. Cel ce a cumpărat a avut cunoscință de existenţa dreptului real şi a putut considera pe debitor ca un representant al imobilului. Apoi sistemul Curţii de ca- sațiune făcea să se evite șicanele; pentru-că s'ar fi putut că după fie-care comandament să urmeze o nouă înstrăinare și atunci trebuia să se procâdă la un noi comandament către noul detentor. | 

Soluţiunea ce apărăm mat pote fi ea dată în urma mo- dilicărilor aduse de noul cod de procedură ? Mai înţâii să cercetăm modificările. După art. 496, comandamentul numaj oste un act care precede urmărirea ci este chiar începutul urmărirei; acâstă modificare are mare importanță pentru 
actele ce le-ar face urmăritul în urmă. Tot acest art. 496 ordonă că comandamentul se face datornicului şi deținetorului 
de va fi; art. 497 spune că comandamentul se va face în per- sonă sut la domiciliul dutornicului sai deținttorului (de sigur că prin o erre de redacţiune s'a dis sai deținttorului, în loc de şi deținetorului); în fine după art. 509 trebue ca un exemplar după publicaţiune să se încunosciințeze în persănă sait lu do- 
miciliul datornicului urmărit şi deținctorului de vu fi. Conclusiunea 
pentru noi este că urmărirea se face tot în persâna debito- 
rului, datornicului urmărit, dice art. 509 citat; însă se cere că atât comandamentul cât Şi un exemplar de publicaţiune să se notifice. și detentorului. 

408. [iste important a observa că exproprierea, deten- torului de imobilul urmărit nu atinge în nimic relațiunile între el și debitor născute prin convenţiunea, de transmitere, Debitorul este ținut către cumpărător la daune interese; acesta nu are dreptul sti desființat ca cum ar fi fost o con- dițiune resolutorie împlinită. Dacă ain prețul adjudecaţiunii mai rămâne ceva după ce creditorii privilegiați sau ipote- cari sunt plătiţi, acest rest aparține detentorului şi nu i-l pot discuta nici debitorul nici creditorii chirografari ai acestuia,
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409. De și detentorul este proprietarul expropriat, noi 
credem că nimic nu se opune ca el să fie admis a licita şi 
a deveni adjudecatar pe imobilul urmărit. | | 

410 Detentorul pote invoca, față cu creditorii urmări- 
tori, tote drepturile ce el avea asupra imobilului înainte de 
a i se transmite proprietatea, drepturi cari s'au găsit în stare 
de somnolenţă, ca să dicem ast-fel, prin aceea că cel ce le 
avea a căpătat plena proprietas, adică tâte drepturile în- 

trunite. 

Art. 1795. Cât pentru lăsarea imobilului ipotecat, ea pote să fie fă- 

cută de către ori-ce detentor care nu este personal obligat la datorie şi 

care are capacitatea de a înstrăina. 

Art. 1796. Detentorul pâte să lase imobilul chiar după cea recu- 

noscut obligaţiunea sai după ce a fost condemnat în acâstă calitate; lă- 

sarea imobilelor nu împedică nici de detentor, până la adjudecaţiune, de 

a lua imobilul înapoi plătind t6tă datoria şi cheltuelile. 

Art. 1797. Lăsarea imobilului ipotecat se face prin deeclaraţiune la . 

grefa tribunalului situațiunii imobilului. : | 

'Pribunalul va încheia act despre acesta. - 

După cererea celui mal diligente dintre cei interesaţi, se va numi un 

curator imobilului părăsit, şi se va urmări vîndarea sa după formele pre- 

scrise pentru expropriaţiuni. 

Art. 1798. Servituţile şi drepturile reali ce avea asupra imobilului 

detentorul înaintea posesiunii sale, renase după părăsirea sat adjudeca- 

iunea imobilul. - 

411. 4) In fine detentorul pote Iisa imobilul. Detentorul 

ne fiind ţinut la plata privilegiului sait ipotecei de cât propter 

mem, el pâte, faţă cu creditorul privilegiat sai ipotecar, să 

dică: „Personal eu nu' sunt ţinut la datorie, privilegiul sai 

ipoteca, "ți dă un drept asupra imobilului“. Lăsarea imobi- 

lului este de acest folos pentru detentor că se evită a figura 

numele lui în urmărire şi că - numai dă socotâla de admi- 

nistrațiunea pentru timpul cât ţine urmărirea. Cată însă să 

notăm că delăsarea în sistemul Curţii de casaţiune, după 

care urmărirea trebue să se facă în pers6na acelui care a 

ipotecat imobilul său, lăsarea pentru cel cărui s'a transmis 

imobilul este:de mai puţin folos, pentru că nu în pers6na 

sa se face urmărirea. P6te că legiuitorul rumân, dacă ar fi 

fost pătruns de modificarea ce introducea, asupra urmăririi, 

nu ar mai fi introdus lăsarea.
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419. Lăsarea se face prin o declarare la grefa tribuna. . 
nalului situaţiunii imobilului. Ea pâte fi făcută în ori-ce stare 
S'ar găsi urmărirea, până la adjudecare. Se înțelege că lă- 
sarea, nu pâte împedieca cursul urmăririi. 

“Indată după declararea de lăsare se numesce un cura- 
tor asupra imobilului lăsat, care are să administreze imobilul, 
și faţă cu care în sistemul francez, are să se continue ur- 
mărirea. | a 

| 418. Acel care este ţinut; personal la datoria ipotecară 
nu pote delăsa. Ast-fel nu pot declara codebitorul, continu- 
area, cel ce a promis, fie creditorului, fie chiar debito- 

_rului, că va plăti datoria. In general cel ce a ipotecat 
imobilul săi pentru datoria altuia nu se consideră personal 
obligat. 

414. Succesorul cu titlul universal al debitorului nu 
pote lăsa. Dacă sunt mat mulți moștenitori, şi dacă unul din 
ei plătesce partea din datorie la care este ținut, el pâte lăsa 
(Paul Pont, II, n. 1181). Legatarul particular pote asemenea 
lăsa. Eredele beneficiar are acest drept. 

415. Detentorul care a înstrăinat parte din imobil pâte 
lăsa, ceea ce deţine. Principiul indivisibilității ipotecei nu se 
opune la acâsta. | 

416. Legea cere pentru a lăsa imobilul ca detentorul 
să fie capabil de a înstrăina. Deci minorul chiar emancipat . 
și interdisul nu pot lăsa, de cât dacă tutorul are autorisarea 
consiliului de familie și a tribunalului, cel pus sub consiliul 
judiciar trebue să aibă asistența consiliului. 

417. Ce avem să decidem când imobilul afectat a fost 
constituit dotă. Socii pot ei lăsa acest imobil? Dacă ne ra- 
portăm la cerința legei ca să existe capacitatea de a înstr&ina, 
lăsarea unui imobil dotal nu ar putea avea loc. Cu t6te acestea. 
opiniunea, contrarie ar putea triumia. Mai întâit avem să ob- 
servăm că condițiunea pusă de lege a capacității de a în- 
străina nu se explică. După cum vom vedea îndată, lăsare 
nu este o înstrăinare; aşa că legea însăşi trage consecinţele 
acestei idei. Dacă lăsarea, nu este de cât un mijloc de a se 
evita unele inconveniente, pentru ce detentorul unui imobil 
dotal să fie mai răi tratat, când legiuitorul a creat reguli 
speciali de protecţiune a acestui imobil.
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„418. Am anunţat deja că lăsarea nu constitue o înstrăi- 
nare. Mai întâii lăsarea nu pste fi pentru detentor un mij-. 
loc de a se sustrage de la împlinirea obligaţiunilor contrac- 
tate faţă cu cel ce i-a transmis proprietatea imobilului. Dacă 

dar detentorul este un cumpărător, el nu se pâte sustrage 

prin lăsarea, imobilului de la obligațiunea de a plăti întreg 
prețul datorit. 

Apoi dacă. debitorul desintereseză pe creditorul privi- 
legiat saii ipotecar, detentorul este nevoit a relua imobilul. 

419. Detentorul rămâne proprietar până la adjudecare, 

adică până când proprietatea imobilului trece adjudecataru- 
lui. Până atunci detentorul pâte reveni asupra lăsării şi re- 

lua ast-fel imobilul. Până atunci imobilul rămâne în risicul 
detentorului. Dacă ordonanța de adjudecare se caseză, lucru- 
rile se repun în starea în care se găsiati înainte de prima 
adjudecare. Ca consecinţă cea ce rămâne din preţul adjude- 
caţiunei, după ce creditorii privilegiați şi ipotecari sunt sa- 
tisfăcuţă, aparţine detentorului, chiar dacă ar trece peste pre- 
țul dat de el la dobândirea imobilului. 

420. De altă parte însă posiţiunea creditorului privile- 
"gat sau ipotecar nu pâte să devie mai bună, faţă cu deten- 

torul, de câtacea pe care o avea înainte de înstr&inarea imo- 

bilului. De acea, după delăsare detentorul pâte face să re- 

învie t6te Grepturile ce a avut înainte de a deveni proprie- 
tar pe imobilul lăsat şi cari s'aii găsit în imposibilitate de 
a fi exercitate din causă că nemini res sua servit. Ast-fel de- 

tentorul pâte pretinde servituţiile prediali sai personali, 
t6te privilegiile saii ipotecile, precum și ori-ce drept de lo- 
caţiune avusese asupra imobilului. . 

421. In codul. Napoleon găsim două articole 2175 și 
2176, pe cari legea belgiană le-a reprodus (art. 103 și 10-10) 
identic, dar care ati fost lăsate la o parte. Mai întâiu art. 

2175 C. N. (belg. 103), arată că dacă detentorul prin faptul 
saii chiar simpla. negligenţa a sa a lăsat să se deterioreze 
imobilul ipotecat, el este ţinut la despăgubiri; de altă parte 

i se recunosc dreptul de reclamă până la concurența plus 
valutei costul îmbunătăţirilor făcute. Apoi art. 2176 C.N. 
(104 belg.) obligă pe detentor a restitui fructele imobilului 
din diua somaţiunii de plată, sai din diua delăsării. Ce
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avem să hotărîim în codul nostru relativ la aceste dou 
puncte? . . | | 

In cât privesce fructele noi credem că în cas de ex- 
propriere detentorul le p6te păstra până în qiua primei adju- 
decări, pentru că numai atunci el perde proprietatea, imobi- 
lului şi neavând un text care să "1 revie dreptul Ja fructele 
anteridre nu putem să decidem alt-fel, mai ales că după cum 
am vă&qut în sistemul legiuitorului nostru nu se cere a se 
face somațiune detentorului. Dacă detentorul lasă imobil, nu 
credem că mai p6te reclama fructele după lăsare. 

Relativ la deteriorările şi amelioraţiunile aduse de de- 
tentor imobilului ipotecat, credem ca de și nu s'a reprodus 
articolul Codului Napoleon, soluțiunea aceeași. pote fi dată 
pe basa principielor că cel ce causâză pe nedrept o pagubă 
este dator a o repara și că nimeni nu se pâte înavuţi pe 
nedrept în paguba altuia. 

Art. 1799. Detentorul care a plătit datoria ipotecară, sai care a lăsat 
imobilul ipotecat, sai care a suferit expropriaţiunea acestui imobil, are 
recurs în garanţie de drept în contra debitorului principal. 

422. Se înțelege uşor ca detentorul să aibă recurs con- 
tra debitorului pentru paguba ce a suferit din causa exis- 
tenței sarcinei imobiliare. Dacă transmiterea se face prin 
un titlu oneros, debitorul care a înstrăinat imobilul ipotecat 
este ţinut la garanţie după regulele vîndării. 

Dacă transmiterea a fost făcută cu titlu gratuit, deten- 
torul nu are de cât o acţiune de în rem verso contra debito- 
rului pentru creanţa, plății; detentorul neavând contra celui 
ce i-a dăruit acțiune în garanţie, conform art. 828. 

423. O cestiune importantă este acea de a se sci care 
este natura raporturilor între detentorul expropriat şi adju- 
decatarul imobilului. Dacă înstrăinarea imobilului ipotecat 
nu ar fi avut loc, acel care a ipotecat imobilul, fie chiar 
pentru datoria, altuia, va fi ținut cătreadjudecatar, întocmai: 
ca un vindător. Expropriatul va fi răspundător de evicţiune 
după regulele vîndării de bună voe. 

„Tot aceași răspundere să aibă şi terțul detentor când 
urmărirea s'a făcut pe imobilul ce i s'a transmis? Deten- 
torul s'a vădut expropriat de un imobil ce deținea numai
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pentru că asupra. altui bun se găsea o sarcină; urmărirea 

s'a făcut pentru o datorie care nu era a sa ci de careel 

era ţinut numai propter rem. Creditorul urmăritor a exercitat 

dreptul s&i asupra imobilului pe care exista acest drept. 
Noi credem că nu pâte fi considerat acest detentor ca un 

vîndător şi că acţiunea în garanţie a adjudecatarului trebue 
îndreptată către acela care a ipotecat imobilul. 

Cată însă să recunâscem adjudecatarului dreptul de a 
cere de la detentor să restitue suma ceela primit din 

preţul adjudecării, după ce s'aii satisfăcut creditorii a, mai ră- 
mas ceva detentorului ; întocmai după cum adjudecatarul este 
în drept să reclame de la creditorii plătiți sumele primite de 
ei. In adevăr adjudecatarul pâte dice acestor creditori, ca și 
detentorului că ei ait primit aceste sume din preţul adjude- 

cațiunii, dacă adjudecatarul este evius de imobilul adjudecat, 

preţul plătit de el a fost fără causă, deci el '] pote repeți. 
Aci credem că trebue să se. mărginâscă răspunderea deten- 
torului, fără distinețiune dacă ela usat saii nu de facul- 
tatea de a lăsa imobilul. 

CAP. VII 

| Despre stingerea privilegiilor şi a ipotecelor 

Art, 1800. Privilegiile şi ipotecile se sting: 

1. Prin stingerea obligaţiunii principale; 

3. Prin renunțarea creditorului la ipotecă; 

3. Prin îndeplinirea formalităţilor şi condiţiunilor prescrise deten- 

torilor pentru purgarea bunurilor dobândite de ei; 

4. Prin prescripţiune. 

Prescripțiunea este câştigată debitorului, pentru bunurile cari se 

află în posesiunea sa, prin expirarea timpului defipt pentru prescripţiunea 

acţiunilor ce resultă din ipotecă sai din privilegii. 

Cât pentru bunurile cari se găsesc în mâinile unui al treilea de- 

tentor, prescripţiunea i este câștigată prin expirarea timpului regulat 
pentru prescripţiunea proprietăţii în favârea sa; în casul când prescrip- 

ţiunea . presupune un îitlu, ea nu începe a curge de cât din dioa când 

detentorul s'a înscris în registrele tribunalului ca noă proprietar. 

Inscripţiunile luate de creditori nu întrerup cursul preseripțiunii 

stabilită prin lege în fav6rea debitorului, sai în favârea unei a treia per- 

s6ne detentâre a imobilului.
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424. Privilegiile şi ipotecile se sting: 
a) Prin stingerea obligațiunii principale, . 
Ipoteca sau privilegiul nu fac de cât să garanteze exe- 

cutarea unei obligaţiuni, ele dar nu sunt de cât accesorii 
ale obligaţiunii principale. Când acâstă, obligațiune princi- 
pală se stinge, accesoriele ei urmeză aceiași sârta, pentru- 
că nu pâte exista, garanţie acolo unde nu este ce să se: ga- 
vanteze. 

425. Nu avem să întîmpinăm nici o dificultate când 
datoria principală se stinge prin chiar executarea: ei. Se - 
pote însă întîmpla, ca în loc de o adevărată plată să avem 
o dare în plată, o datio în solutum; adică se dă un lucru 
drept plată. Scim că raporturile între cel ce da lucrul în 
plată și între cel ce le primesce sunt aceleaşi ca ale unui 
vîndător către cumpărător. Se pâte întîmpla ca acela care 
avea, o creanță asigurată cu o ipotecă sati cu un privilegii 
și care a primit în plată un imobil să fie în urmă evins de 
acest imobil. In urma acestei evieţiuni fostul creditor pâte 
pretinde de la fostul debitor că datoria nu este stinsă, de 
Gre-ce i se ia lucrul primit în plată. Dacă față cu debitorul 
pote creditorul vorbi ast-fel, față cu acel care este deten- 
torul imobilului care era afectat Ja plata, datoriei, acest cre- 
ditor nu pâte pretinde că ipoteca, sati privilegiul să fie con- 
siderate ca cum nu ai fost stinse. Asemenea şi creditorii 
debitorului căror creanța pentru care s'a primit lucrul evins 
în plată pot să se opue la pretențiunea că privilegiul sai 
ipoteca nu aii fost stinse. 

426. Scim că după art. 1134. când se face o novaţiune 
se pote stipula ca garanţiele cari asigurati creanța stinsă să 
trecă asupra creanţe noi. Rîndul asigurării va fi cel vechii. 
Detentorul imobilului afectat la datoriă stinsă prin nova- 
țiune nu pâte să se plingă, pe cât timp datoria cea nouă 
nu este mai mare de cât cea veche. | 

427.. După art. 1144 compensațiunea între două datorii 
se operă de drept, chiar fără scirea părţilor. Să presupunem 
că Primus datora lui Secundus o sumă de 10.000 lei, să Presupunem că în urmă Secunâus la rîndul lui datoresce luă Primus 10.000 de lei Şi că acâstă datorie este asigurată cu ipotecă. Ambele datorii se găsesc stinse prin compen-
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'sațiune. Primus neavând cunoscința că a devenit creditor 
al lui Secundus, plătesce datoria ce avea; el neapărat are 
dreptul de a repeti ceace a plătit; pâte însă el să pretindă 
a exercita ipoteca ce a existat? Nu pentru că acâstă datorie 
a fost definitiv stinsă şi cu ea neapărat s'a stins şi ipoteca. 

428. Am vă&dut în titlul Despre Contracte sati Convenţiuni 

(n. 658 și urm.) că confusiunea nu este atât un fel de stin- 

gere a unei obligaţiuni ci mai mult o imposibilitate juridică 
de a se executa. Dacă acâstă imposibilitate încetâză, obliga- 
țiunea se consideră ea cum nu a încetat de a exista şi prin 

urmare privilegiele şi ipotecele ce garanteză creanţa nu 
sunt, nici ele stinse. | 

429. 5) Prin renunțarea creditorului la privilegii sait la, 

îpotecă, 

Creditorul pote fârte bine să renunţe la siguranța ce 
înconjura creanţa sa. O asemenea renunțare pâte fi saii ex- 
presă, sait tacită, adică să resulte din Gre-cari împrejurări. 
Așa se citâză casul în care creditorul consimte. însuși la 
înstrăinare pe care o face debitorul a imobilului afectat. 
Acest consimţimînt pote fi considerat ca o renunțare tacită 
a creditorului la garanţia sa. 

430. c) Prin perderea totală a lucrului afectat la executarea. 

obhgațiunii. 

O distrugere a obiectului supus privilegiului;saă ipote- 
cei face neapărat ca să numai existe acest drept. O distru- 
gere complectă a unui imobil se pricepe f6rte rar; nu tot 

ast-fel este și pentru lucrurile mobile. Să ne aducem aminte 
că, conform art. 1721 dacă lucrul desființat era asigurat, 
preferința se pâte exercita asupra îndemnisării ce se plă- 

tesce de asigurator. 
431. d) Prin preseripțiune, 

Aci se pot presinta, mai multe casuri. Se pâte întîmpla 
că creanţa principală să fie preserisă, atunci -şi privilegiul 
sati ipoteca vor fi stinsă; conform celor ce am vădut în pri- 
mul mod de stingere a privilegilor sati ipotecei. 

Se pote întîmpla ca imobilul afectat să nu fie în pro- 
prietatea, debitorului și ca preseripțiunea față cu acest de- 
bitor să fie întreruptă sau suspendată, fără ca întreruperea 
Sati suspendarea să aibă loc față cu detentorul. Așa debi-
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torul face o recunâscere a datoriei, saii este: somat a plăti 
datoria; ori debitorul este sociul persânei . care se găsesce 
creditâre ; în aceste casuri întreruperea sati "suspendarea 
faţă cu debitorul nu are nici un efect față cu detentorul; 
așa că. dacă acesta nu a fost acţionat în timp de 30 de ani, 
privilegiul saii ipoteca sunt stinse, cu tâte că datoria, prin- 
cipală există încă. . 

"492. In textul legei se mai prevede casul următor: 
Cine-va primesce imobilul ipotecat de la o.pers6nă care nu 
este adevăratul proprietar ; acel ce a dobândit imobilul pâte 
să ajungă la preseripţiunea lui. Dacă cel ce a căpătat imo- 
bilul este de rea credința el nu va putea prescrie imobilul 
de cât după 30 de ani și atunci în generalitatea ceasurilor 
pote că se preserie şi datoria. Se pâte însă că să existe un 
just titlul și buna, credință de la, ce a dobândit a non domino 
proprietatea imobilului, dînsul va putea, prescrie și deveni 
ast-fel proprietur în termen de 10 ani. Dobândind proprie- 
tatea posesorul. cu jusi titlu Şi bună credință, privilegiul și 
ipoteca se găsesc stinse, de şi nu a trecut 30 de ani de la 
constituirea dreptului. | Ie 

433. Am-avea a ne întreba dacă cine-va capătă proprie- 
tatea imobilului afectat chiar de la adevăratul proprietar, 
fie el debitorul principal, fie detentor şi dacă se găsesce de 
bună credință, adică nu scie că imobilul este afectat, pâte 
el invoca prescripţiunea de 10 ani, pentru a pretinde că 
imobilul este descăroat; de sarcina ce "| apăsa? Negreşit în 
fapt casul s'ar presinta rar, (de aminteri tâte aceste stingeri 
prin prescripţiune în fapt nu ai loc mai nici o dată), pen- 
îru că cu sistemul de publicitate ce avem se va admite cu 
greii ca cel ceinvâcă prescripţiunea să se pretindă de bună 
"credință. Soluţiunea am da-o cu multă esitare. Am fi dis- 
puşi a admite că se pâte invoca prescripțiunea de 10 ani, 
pentru-că dacă în acest interval se pâte dobândi întregă 
proprietate a imobilului, pentru ce nu s'ar căpăta simpla 
liberare a lui. Acâstă soluțiune ar putea ridica, seri6se obiec- 
țiuni, în special acea că în ideile române, urmate pâte şi de 
legiuitorul modern usucapiunea presupune tot-d'a-una do- 
bândirea imobilului a non. domino. 

434. Să observim că acel care pretinde că a usucapiat 
a
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imobilul afectat prin prescripțiunea basată pe just titlu, ter- 
menul nu începe a curge de cât din diua în caretitlul care 
face basa prescripțiunii, s'a; transeris. Sa înscris, (ice inexact, 
textul, probabil pentru că redactorul codului Napoleon nu 
avea fixat sistemul de publicitate ce avea să adopte. 

435. In fine legea are grija a spune că luarea unei in- 
scripțiuni, neapărat atunci când se reînoesce ast-fel inserip- 
„ţiunea, nu face să se considere întrerupte preseripțiuni, nică 

chiar față, de debitor. 
436. e) Prin exproprierea silită a imobilului afectat. 

După diferite fase prin care s'a trecut în dreptul ve- 
chit frances, pentru a se ajunge la liberarea, imobilului ipo- 
tecat, s'a stabilit în: urmă, în mod definitiv regula: Decret 
foreă nettoye toute hpotheque. Articolul 585 din codul de proce- 

dură civilă, după ce mai întâiu spune că adjudecatarul nu 
capătă asupra imobilului adjudecat de cât dreptul ce: avea 

expropriatul asupra acestui imobil, adaogă: imobilul însă 

rămâne liber de ori-ce privilegii sai ipoteci la care era supus. 

437. Regula că adjudecarea survenită unei urmăriri si- 

* lite desființâză ori-ce sarcină exista pe imobil, era admisă 

şi de legea veche art. 506 n. 3. De și pote nu ar fi aci. lo- 

cul, credem însă că este bine să notăm modificările aduse 

de noul cod al procedurei civile, asupra efectelor adjudeca- 

ţiunei în privința dreptului de proprietate, usuiruct, us, ha- 

bitaţiune şi servituţile reale ce ar avea un terţii asupra 

imobilului adjudecat. Că adjudecarea nu ridică adevăratului 

proprietar dreptul de-a revendica imobilul, lucrul nu: s'a 

contestat serios. Noul cod bine face însă de confirmă expres 

acâsta. Art. 568 limitâză dreptul de revendicare la 5 ani 

cu începere de când s'a executat ordonanța de adjudecare. 

Rămâne încă o dificultate creată de noul cod şi anume 

ce să decidem “pentru usufruct, us, ăbitaţiune şi servituți 

reali. Cum am dis vechiul -cod în art. 506 n. 8, spunea că 

dacă cei ce ai un asemenea drept nu "l arată înainte de 

adjudecare, suferă perderea lui. Noul cod în art. 506, 4, 

vorbesce numai de chirie, privilegiu şi ipotecă, lăsând lao 

parte servituţile reali saii personali. De altă parte art. 565 

spune că prin adjudecare se sting numai privilegiile și ipo- 

tecele; Din aceste comparaţiuni și combinări conchidem că 

68155 di
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cerințele personali și cele -reali nu se sting prin adjudecare. 
Dificultatea seri6să însă este a se determina în ce termen 
cel ce are un asemenea drept "1 pâte pretinde. Negreşit că 
referindu-ne la art. 568 se vede manifestă intenţiunea legiui- 
torului că după cinci ani adjudecatarul să fie la adăpostul ori- 
cărei pretenţiune ; însă trebue să nu uităm că prescripţiu- 
nea este o excepțiune, că nu este permis a argumenta, nici 
prin a fortiori; afară numai dacă am pune reclamațiunile re- 
lative la aceste drepturi în revendicarea parțială de care vor- 
besce articolul citat. 

433. f) Prin exproprierea pentru causă de utilitate publică. 
Articolul 25 al legii de expropriere pentru utilitate publică : 

transformă dreptul ce ar av cine-va: asupra imobilului ex- „ Propriat într'un drept asupra îndemnisăriă, 
439. 9) Prin purgă.. | 
Purga fiind o ivstituțiune cu totul modernă şi pentru a fi ea operată carându-se mai multe formalități, legiuitorul 

i-a consacrat un cap întreg. 

CAP. VIII 

Despre modul de a purga proprietăţile de privilegii 
. şi ipoteci 

410. Purga este un mijloc de a se libera un imobil de privilegiile și ipotecile ce “i sunt în sarcină, prin oferirea 
întrun termen dat ce face terţiul detentor al imobilului, 
preţului cun care "l-a dobândit, sai al valdrei lui, atunci când natura, actului de transmitere nu conţine prețul şi ere- ditoriă privilegiați sai ipotecari nu. usâză Srăși în termenul fixat de lege, de a pune în lieitare imobilul. 

Origina purgii o găsim în Francia în edictul lui Enrie II din 1551 asupra procedurei decretului forțat, a cărui ne- cesitate s'a simţit atunci când dobânda legală a rentei a "fost redusă, ca mijloc pentru debitor a, sili pe creditor să :Schimbe renta „după cursul vechii în renta, după cur- :Sul-noi: . o 
441. Vom avea a arăta: |. Oine pote purga; IL. .Con-
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ițiunele de formă ale purgei; UL. Efectele purgei; IV. Facultatea 
acordată creditorilor privilegiați şi 'ipotecari; V. Purga  ipotece- 
lor legale. | 

| [.. Cine are purgă 

442, Articolul 1804 arată neîndoios că dreptul de a fi 
-aperat de urmărivile autorisate prin Capul VI'1 are noul proprietar. 

Deci nu pâte usa de purgă de cât detentorul proprii - dis, 

adică acela care nu este nici personal obligat de datorie, 
nică nu a afectat imobilul la plata datoriei. 

Ori-care ar fi modul cum s'a transmis: proprietatea de- 

tentorului, cu titlu gratuit saii oneros, prin act între vii sati 

prin legat, numai să nu fie o transmitere prin moştenirei 
purga se pote exercita. 

Negreşit că cel ce a încetat de a fi proprietar nu pâte 

purga. 
1448. Se admite că pâte purga și acela carea dobândit 

o parte din imobil, divisă saii indivisă, partea sa în imobil. 

Indivisibilitatea, ipotecei nu pâte fi un obstacol, pentru-că 
purga prin natura ei, aduce evident o atingere dreptului, 
creditorului de a se plăti din imobilul afeotat. (Comp. Lau- 

rent, SSI, n. 496). 
444, Scimcă usufructul pâte fi singur desfăcut de nuda 

proprietate, fi ipotecat şi urmărit. Ca consecinţă a acestia este 

că cel ce dobândesce numai usufructul, saii numai nuda 
proprietate, pâte purga separat fie-care din aceste drepturi. 

Din contră, acel care nu a dobândit de cât dreptul de 

us sait de abitațiune nu pâte purga dreptul săi, pentru-că 
scim că aceste drepturi ţin exclusiv de persâna celui ce le 
are; că nu pot fi cedate, prin urmare nici: urmărite. 

445. Dacă dobândirea imobilului este sub o condiţiune 
suspensivă, cel ce are dreptul sub acâstă condițiune, pen- 
dente conditione, nu pâte fi considerat ca proprietâr și după. 

cum observă Laurent (|. e., n. 428), el nu pâle nici oferi 

preţul, pentru că nu "1 datoresce, nici nu p6te rămâne' pro- 
prietar dacă creditorii se mulțumesc cu oferta sa. 

4146. Principiile generali ne conduc la soluțiunea con-
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trarie în cas când detentorul este proprietar sub condițiune, 
de exemplu cumpărătorul cu pact de răscumpărare. Pen- 
dente condilione, cumpărătorul este proprietar. In acest cas 
situațiunea creditorilor, căror se face oferta, este fârte difi- 
cilă, pentru-că dacă. condițiunea se împlinesce, tot ce s'a 
urmat se anul€ză şi se pun lucrurile în starea de mai îna- 
inte. De aceea se pricepe ca jurisprudenţa, în Franţa să fie 
6re-cum nefixată şi să admită, sai ca detentorul să nu potă 
purga, până ce se -va stabili că condiţiunea nu s'a împlinit, 
sat, recunoscându-se. dreptul detentorului de a: purga,.ac- 
tele făcute de detentor să rămâe definitive. (V. critica aces- 
tor soluțiuni Laurent, 1. e., n. 427). - ” 

447. Acel care este personal ţinut la plata datoriei, fie 
ca, debitor principal, fie ca codebitor solidar, fie ca fideju- 
sor, precum şi acel care a afectat imobilul săti la plata, da- 
toriei nu pot purga. Pentru că acel ce capătă cu titlu uni- 
versal, moştenire sait prin act între vii, este ţinut la obli- 
gațiunile celui ce “-a transmis patrimoniul, un asemenea 
„succesor nu pâte purga.. 

: 448. Dacă transmiterea cu titlu universal, prin moște- 
nire sai-prin act între vii, este parțială, succesorul care 
plătesce. partea la care este ținut pâte purga imobilul sati 
parte din imobil ce “i-a venit (Laurent, 1. c., n. 4922, 493). 

449. Adi nu se mai contestă eredelui: beneficiar . drep- 
tul de a purga imobilul succesiunei, când fiinâ pus în vîn- 
dare, beneficiarul "l-a cumpărat. (Aubry-et Rau, $ 293 bis 
text şi n. 97). | . 

150. In cât se atinge de capacitatea cerută pentru ca, 
“eine-va să pâtă purga, de 6re-ce pnrgarea nu este numai 
un act de administrare, pentru-că cel ce face oferta se obligă 
până la: concurența ofertei, minorul emancipat, cel pus sub 
consiliu judiciar, tutorul, nu pot să purgeze. | 

„Mai mult, cu tâte că purga nu constitue un act de în- 
străinare şi ca atare cel ce se pâte obliga, sai pâte obliga 

„pe altul ar putea purga, cu t6te acestea se argumentâză din 
art. 1795, după care nu p6te lăsa imobilul de cât acela care are capacilatea, de a înstrăina, pentru a, se cere aceeași ca- 
pacitate ca să purgeze. In adevăr am văqut că lăsarea nu este înstrăinarea și cu tâte acestea, legea cere capacitatea
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de a înstrăina argumentul prin analogie pentru purgă nu 
se pare destul de fundat. 

Deci, tutorul, emancipatul nu pot purga de cât având 
autorisarea, consiliului de familie şi aceea a tribunalului, cel 

„Dus sub consilii judiciar, asistenţa acestui consilii. (Femeia 
măritată, chiar dacă -are libera administrare a averii sale-nu 
pOte purga fără autorisarea bărbatului sau a justiţiei. Lau- 
rent, ]. €., n. 476—479), 

„451. Aplicarea sistemului arătat, mai sus conduce la 
soluțiunea că un imobil dotal nu se pâte purga, pentru ca 
înstrăinarea, lui nu s'ar-putea face de câteu autorisarea jus- 
tiției şi prin licitare publică. Cu t6te acestea noi credem că 
dacă se primesce ca pentru plata datoriilor femeii sai con- 
stituitorului, imobilul dotal să pâtă fi ipotecat, sepâte ca cu 

autorisarea justiției să se purgeze, mai cu s6mă că: purga 
pâte adesea preveni urmărirea și prin urmare înstr&inarea. 

452. Se nasce întrebarea dacă. cel ce dobândesce imo-! 
bilul pote, prin actul de achisiţiune, să renuuţe la actul 

de a purga. Se observă că cel ce dobândesce imobilul pâte 
să se oblige a plăti pe creditorii înscrişi. Dacă acâstă obli- 
gaţiune este primită de creditori, purga. numai pâte avea 
loc; dacă însă delegnţiunea nu este: primită de creditori, 
detentorul pâte să purgeze,. însă el rămâne obligat către 
debitorul către care a luat obligațiunea de + a plăti (Aubry 
et Rau, $ 293 bis text şi n. 33). 

II. Condiţiunile de formă ale purgării 

Art. 1804. Dacă noul proprietar voesce a fi apărat de urmăririle au- 

torisate prin Capul VI al presentului titlu, este ţinut în urma luner de la 

" 4ranscrierea actului de transmisiunea proprietăţei, de a notifica creditori- 

“lor la domiciliul ce şi-aii ales când aă luat inseripțiunile: ipotecare : 

I. Contractul de dobândirea imobilului; e 

II. Un certificat de transeripţiunea lui; 
INI. Un tablou în trei colâne, din cari cea d'întâii va cuprinde data, 

ipotecelor şi acea a inscripțiunilor; cea de al doilea, numele creditorii: 

şi cea de al treilea sumele creanţelor înscrise. 
Art. 1805. Noul propristar va declara prin acea notificare că este 

gata a plăti îndată datoriele şi. sareinele ipotecare numal până la concu-,
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renţa preţului slipulat prin actul de însir&inare sai până la valdrea la. 
care va preţui imobilul, dacă este dăruit fâră distineţiune între datoriile: 
exigibile sai neexigibile, 

453. Cea dVintăiă condițiune de formă a purgării este aceea. 
de a transerie actul de transmisiune a proprietății imobi- 
lului afectat. Codul Napoleon, afară de ceea icezam  vădut 
la donaţiuni, nu făcea din transcripţiune de cât o formă a. 
purgei. | 

Am vădut că reese din întregul sistem al transerip- 
țiunei că idea legiuitorului ar fi ca să fie supuse transerip- 
țiunii numai actele între vii. Dacă un legatar voesce a purga, 
el va fi în drept să câră transcrierea testamentului prin care 
i se constitue legatul. 

Mai mult. Am. recunoscut, moștenitorului care plătesce 
partea, sa din datorie că .pâte purga partea sa, divisă sau 
indivisă ; acest: moştenitor va uv6 a cerea, se transcrie actul 
de primire a moştenirii. - 

454. A doua condițiune de formă a purgei este ca deten- 
torul, în cursul lunei de la transcrierea actului să notifice 
creditorilor, la domiciliul ales când a luat inscripţiunea. 

a) Contractul de dobândirea proprietăţii., 
0) Certificatul că s'a facut transcripţiunea ; 

"€) Un tabloii în trei col6ne, arătând în prima col6nă. 
data ipotecelor Și a inscripţiunilor ce apasă imobilul, în a doua numele creditorilor cari ati preferința şi în a treia su-. 
mele creanţelor înscrise ; 

d) Declaraţiunea, că el, detentornl, este gata să plătescă. preţul cu care a cumpărat imobilul, sai suma pentru care i S'a dat în plată; 6ră dacă dobândirea s'a facut prin un act în care-nu există preţ, schimb, dar, moştenire, val6rea imo- bilului, așa cum el o fix6ză. 
| 455. Cum vedem notificarea arătată trebue făcută în cursul lunei de la transcriere, termenii în cursul lunii, între- buințaţi de redactorul rumân, față cu termenul de 30 de qiler de care se servă textele codului N apoleon (art. 2183) şi legea belgiană (art. 110), ne impune a decide că detentorul nu mai este în termen a face notificarea în dioa lunei viitâre, cores- pondentă cu aceea cu care s'a făcut, transeripțiunea.
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Să mai notăm că după textele legilor francese şi .bel- 
giane, citate mai sus, notificarea nu se pâte face dacă cre- 
ditorii aii început urmărirea. 

456. Notificarea se face la domiciliul ales cu ocasiunea 
luării inscripțiunii. Dacă din întîmplare creditorul, care a 
luat inscripţiunea, nu a făcut alegere de domiciliu şi să no- 

tăm că de 6re-ce în legea nâstră vîndătorul conservă privi- 
legiul prin transcrierea contractului de vindare, fără să mai 
se impue păzitorului de ipoteci, obligaţiunea, ca în legile 
francesă şi belgiană (Comp. c. civ., art 1740 cu e. N,, art. 
2108 şi legea belgiană, art. 32) de a lua şi o inscripțiune, 
atunci notificarea “trebue să se facă la domiciliul real al cre- 

ditorulut. 

Și fiind-că pentru privilegiul vîndătorului nu este in- 

seripţiune, art. 1804 trebue complectat în înţelesul că deten- 

torul în tabloul cu trei col6ne trebue să trâcă și privilegiul 
vînd&torului, indicând data transeripţiunii. 

In fine art. 1801 I, vorbesce de notificarea contrac- 

tului, presupuind, ceea ce se întîmplă mai des că este un 

contract; însă dacă transmiterea are altă causă, notificarea 

_se va, face a actului juridic care a operat transmiterea pro- 
prietăţii. | 

457. Art. 1805 spune că noul proprietar va declara că 

este gata.a, plăti; s'a găsit acâstă expresiune pentru a arăta 
că, detentorul nu face o ofertă care, ca să fie obligatorie, să 
se câră a fi acceptată de creditori. Declaraţiunea făcută 
este dobândită pentru creditori şi ea nu pote fi retrasă de 

cât cu învoirea tutulor creditorilor. : 
458. Laurent (XXXI, n. 464) hotărăsee că dacă preţul 

imobilului produce dobândă, creditorii nu aii drept la acestă 
dobândă de cât saii din qioa când -ei at -declarat expres că 
primesc oferta detentorului, saii de la expirarea termenului 
prevădut de art. 1806 când creditorii nu ai usat de facul-. 
tatea, ce le acordă legea. Autorul citat spune că în acest 
sens se pronunţa jurisprudenţa belgiană. 

-459, Legea nu ne spune care din formalitățile prescrise 

atrage nulitatea purgei. Fiiud-că purga este un mijloc 6re- 
cum violent ca creditorii să-și vadă creanţele lor neplătite 
complect, am fi dispuși a conchide că lipsa ori-cărei forma-
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lităţi atrage nulitatea purgei, considerând că ori-ce călcare 
de formalitate este de natură a aduce vătămarea creditorilor. 

Ori-cum ar fi, dacă există o lipsă de formă față de 
unul. din creditori, acei, către cari tâte formalităţile au fost 
împlinite, nu pot invoca nulitatea. 

III. Efectele purgărei 

Ari. 1807. Dacă creditorii nu vor cere punerea în licitațiune în ter- 
menul şi cu formele prescrise în articolele precedenţi, valdrea imobilului 
va rămânea definitiv deiiptă la preţul stipulat prin contract, sai la suma 
estimațiunii în cas de donaţiune, şi noul proprietar va rămânea liberat de 
orl-ce privilegii şi ipoteci, plătind preţul creditorilor după ordinea inscrip- 
ţiunii lor sai depunânâu-l la casa de depuneri şi consemnațiuni, 

460. Dacă creditorii, căror s'a facut notificarea prevă- 
dută de art. 1804 și 1805, nu usâză de facultatea acordată 
de lege în termenul fixat, purga se socotesce consumată. 
Pe de o parte detentorul rămâne definitiv obligat către cre- 
ditori pentru prețul cumpărării sati pentru val6rea declarată 
și nu se pâte libera de cât plătind acâstă sumă sat depu- 
nând'o; 6ră pe de altă parte imobilul rămâne liber, purgat, 
de ori-ce privilegii sau ipotecă. | | 

461..:Intr'un singur cas detentorul pote“ fi expus a nu 
ajunge la purgarea imobilului, atunci când ar exista un vîn- 
dător neplătit care ar voi să useze de acțiunea resolutorie. 
Să notăm că dacă s'a expirat termenul în. care acest vîn- 
qător, ca creditor privilegiat, a avut - dreptul să useze de 
facultatea ce vom ved& îndată, Şi a perdut privilegiul săi, 

“în înţelesul că el se mărginesce la suma oferită, el perde 
Și dreptul de resoluțiune, conform art. 1369. Pâte însă vîn- 
dătorul în termenul de care este vorba să Qică că înţelege 
să useze de dreptul de desființare a contractului de vîndare. 
Legea belgiană, în art. 114, pe care cu părere de r&i nu-l vedem reprodus în legea nâstră, se ocupă de acţiunea în 

„ Tesoluţiune a vîndării, acordând vîndătorului opţiunea între 
ac6stă, acţiune Și exercitarea privilegiului, Și. dacă vîndătorul 
se pronunță pentru resiliere, efectele purgei rămân în sus- pensiune până la resolvarea resoluțiunii. Noi credem că de
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și nu s'a reprodus art. 114, dreptul vîndătorului de a cere 
desființarea vîndării nu este perdut; că el pote usa de acest, 
drept în termenul de 40 de dile. Singura dificultate pe care 
practica va fi chemată a o regula, va fi a se decide dacă 
procedura purgei trebue suspendată sati va continua față 
cu cei-l'alţi creditori. 

e. 

IV. Facultatea acordată creditorilor privilegiați 
| | şi ipotecari 

„Art, 1806. După ce noul proprietar a făcut notificațiunea prescrisă 
în termenul defipt prin art, 1804, şi dacă preţul stipulat nu pâte acoperi 
t6te datoriile privilegiate şi ipotecare, ori-ce creditor al cărul titlu este 
înscris, pâte cere punerea imobilului în 'vîndare prin licitare publică, cu 
îndatorire:. a Aa 

1. De a comunica astă cerere noului proprietar în curs de patru-deci 
de dile de la notificațiunea ce acesta "I-a făcut; | 

2. De a se supune a sui preţul imobilului cu a decea parte mai 
mult peste preţul stipulat în actul de înstrăinare. : | . 

Tote acestea se vor comunica după cererea înscrisă a creditorului 
atât noului proprietar cât şi înstrăinătorului imobilului, prin tribunalul 
unde s'a făcut transeripţiunea actului de înstrăinare a imobilului. 

T6te acestea sub pedspsă de nulitate. . 

Art 1811. Retragerea creditorului care va fi cerut punerea în lici- 
tațiune, nu va pult stavili sub nici un cuvînt adjudecaţiunea publică, dacă 
nu vor consimţi toţi cei-lalţi creditori privilegiați saă ipotecari. 

462. Legea nu put6 lăsa noului proprietar acest drept 
exorbitant ca de la, sine să ştirbâscă creditorilor privilegiați 
saii ipotecari ceva din creanțele lor. Noul proprietar rațio- 
nal p6te dice creditorilor: „că preţul cu care am cumpărat 
imobilul sau mi s'a dat în plată; ori 6că cât valorez ei 
imobilul“ ori primiţi-l şi imobilul este descărcat, ori credeți 
că puteţi obține mai mult și atunci puneţi-l îndată în vîndare. 
Deci creditorii aii facultatea sat de a primi ce li se oferă; 
saii să pue în vîndare imobilul. 

- Pentru că noul cumpărător nu pâte sta mult timp în 

suspens, legea a fixat creditorilor termenul de patru-decă 
de dile de la primirea notificării ce li s'a făcut de detentor. 
De altă parte a erequt legiuitorul că pentru o diferență pr
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mică între oferta noului proprietar şi ceea-ce ar resulta din 
licitare, ar fi inutile cheltuelile ce sar ocasiona, și de aceea 

a impus creditorilor nemulțumiți a lua îndatorirea ca să 
ducă. licitarea, cel puţin cu a decea parte mai mult de cât 
oferta făcută. | 

403. Se dice că nu pot usa de acestă facultate de cât 
creditorii înscriși. Noi credem că trebue să facem o reservă 
pentru privilegiul vîndătorului, care, cum am observat, nu 

se înscrie nici chiar din oficiii de conservatorul de ipoteci. 

4064. Asupra precisării adevăratului caracter al declara- 
ţiunii ereditorului sunt Gre-cari esitări. Aşa se întrebă dacă 
cererea de punere în vîndare constitue un act ce trece peste 

actele de administraţiune. De o parte avem aci un mijloe 
prin care se evită diminuarea creanţei şi deci ne găsim în 
faţa unui act de conservaţiune; pe de altă parte însă înda- 
torirea de a duce licitarea cel puţin cu dece la sută mai 
mult de cât s'a oferit, este o adevărată contractare de obli- 

gațiune şi deci mai mult de cât un act de conservare. 
465. Ori cum ar fi, aci ca și la oferta făcută de detentor 

suntem în fața unui act care obligă pe cel ce-l face fără să 
fie trebuință de acceptarea cui-va. Creditorul care cere 
vîndarea nu se pâte retracta. Pâte că între cei-l'alți eredi- 
tori ar fi fost vre-unul care să useze de: acâstă facultate, 

dar care s'a obţinut pentru-că devenea inutilă declararea sa 
în urma celei făcute. 

De uceea se dice că o retractare a deelaraţiunei nu pâte 
fi făcută de cât cu. învoirea creditorilor înscrişi. Nu se cere 
învoirea, detentorului, pentru că nu în interesul lui se face 
declararea. | 

„Art. 1808. In cas de revindare ea se va face cu formele prescrise 

pentru expropriațiunile forțate, după stăruința, sai a creditorului care a 
cerut revîndarea sati a noului proprietar. 

Acela din aceștia care va stărui pentru vîndare va îngrijia se puns 
în afiptele ae publicaţiune prețul stipulat prin contract sau declarat după 
estimaţiune şi suma cu care creditorul s'a obligat a sui acest preț. 

Art. 1809. Adjudecatarul este dator, peste preţul adjudecaţiunii, a 
restitui dobânditorului imobilului saă donatarului deposedat tâte. cheltue- 
lele ce acesta a făcut cu formarea contractului săi, pentru transeripţiunea 

.
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lui, acelea ale notificaţiunii, şi cele făcute de el la vîndarea prin lici- 
taţiune. , 

Art. 1813. In casul când titlul noului proprietar ar cuprinde imobile 
şi mobile, sai mai multe imobile, din cari unele ipotecate şi altele ne- 
ipotecate, situate în aceeași. sai în. diferite circumscripţiuni de tribunale, 
tote însirăinările cu un singur preţ saă pentru preţuri deosebite şi sepa- 
rate, sai că aceste imobile sunt cuprinse, sati că nu sunt cuprinse în 

aceași esploataţiune, în acest cas preţul imobilului asupra cărul sunt luate 

inscripţiuni, se va determina cu analogie după preţul total şi va fi decla- 

rat în notificaţiunea ce noul proprietar este obligat a face conform arti- 

colului 1804, : 

Creditorul care a cerut punerea în licitaţiune nu este dator, în 

nici un cas, a face suirea preţului cerut prin art. 1806 pentru mobili sai 

pentru alte imobili de cât cel ipotecat creanţei sale. ! 

Noului proprietar "1 rămâne tot-d'a-una recurs în contra autorului 
săii spre a fi desdaunat de vătimarea ce ar suferi, sai din causa divisiunii 

aquisiţiunii sale sait din causa divisiunii exploataţiunii. 

466. Exproprierea, în cas când s'a cerut de vre-unul 
din creditori, se va face în conformitate cu regulele stabi- 

lite de procedura civilă. Afiptele şi publicațiunile vor men- 

ționa suma, oferită de detentor, precum şi aceea până la care 

creditorul s'a obligat a sui preţul vîndării. | 

Adjudecatarul trebue să aibă cunoscinţa că pe lângă 

preţul dat la licitaţiune va fi dator a da detentorului su- 

mele ce l-ai costat pentru dobândirea imobilului, precum : 

timbre, taxe de transmitere, pentru transcripțiunea actului, 

pentru notificările făcute, precum și pentru vîndarea imo- 

bilului, dacă dînsul este care a făcut aceste cheltueli. 

467. Articolul 1813 presupune că s'a făcut o transmi- 

siune de mai multe bunuri, mobili saii imobili, printrun. 

singur act, indiferent dacă s'a determinat pentru. fie-care 

bun un preţ deosebit, indiferent de situaţiunea imobilelor, 

precum 6răși indiferent dacă tâte aceste bunuri fac sai nu 

parte dintr'o singură exploatare. Mai întâii fie-cărui ocredi- 

tor trebue să se ofere de detentor prețul saii val6rea imo- 

bilului ce este afectat. şi acest creditor nu este ținut, dacă 

ar voi să pue în vîndare de cât acest imobil. 

Se pâte întîmpla ca imobilul afectat să fie cuprins în- 

ir'o exploatare cu cele-l-alte bunuri transmise, sai să fi dat 

un singur preț pentru ele, atunci se va face ceea ce în prac- 

,
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tica francesă se numesce o ventilaţiune, adică se oferă pen- 
tru imobilul ce se caută a se purga o sumă făcându-se ana- 
logia cu cele-l-alte bunuri. In fapt nu s'ar put ridica con- 
testare seriosă dacă. analogia este justă, pentru-că ori-ce 

inconvenient dispare cu punerea imobilului în vîndare. 

Art. 1810. Dacă imobilul cu urmarea licitaţiunei s'a aâjudecat asu- 
pra dobânditorului imobilului saă a donatarului, acesta nu este obligat de 
a transcrie jurnalul de adjudecaţiune. 

Ari, 1812, Dacă ' adjudecaţiunea se va face asupra acelui care cum- 
părase imobilul, atuncl va avea recurs în contra vîndătorului spra a fi 
desdaunat de suma care. crede preţul stipulat prin actul de vîndare şi 
pentru dobânda acestui excedent. | 

468. Imobilul s'a pus în vîndare, el pote fi adjudecat 
sai unui terțit sati chiar detentorului. In ceasul întâi de- 
tentorul va avea, recurs în contra celui ce s'a transmis pro- 
prietatea, dacă transmiterea s'a făcut cu titlu oneros. Dacă 
din preţul adjudecaţiunii, după ce sau plătit toți creditorii 
înscrişi, rămâne ceva din restul adjudecaţiunii, acest rest 
aparţine detentorului, chiar când el dobândise imobilul cu 
titlu gratuit, fără ca creditorii chirografari să "1 potă dis- 
cuta, afără numai dacă ei nu ai intentat acţiunea pauliană. 

„469. Faţă însă cu adjudecatarul şi cu creditorii privi- 
legiaţi sau ipotecari detentorul se găsesce în aceeași situa- 
țţiune pe care am vădut că o are în cas de lăsare a imobi- 
lului. Detentorul' dar pâte exercita tote drepturile reali pe 
cari el le avusese înainte de a. dobândi imobilul, precum 
usufruet, us, servituţi prediale, privilegii Şi ipotecă. | 

410. Nimic nu împedică pe detentor a lua parte la li- 
citare și a se face adjudecatar al imobilului pus în vîndare.' 
In acest .cas nu se pâte dice că avem'o nouă transmitere 
de proprietate şi de aceea adjudecatarul, fostul detentor nu 

„este ţinut a face o nous transcriere, precum nu este ținut 
nici la o nouă taxă de transmitere. De aminterea până la 
adjudecare dobânditorul imobilului este proprietar şi riscu- 
rile '1 privesc pe el. 

471. Detentorul cărui s'a adjudecat imobilul va fi în 
drept a pretinde de la cel care'i transmisese proprietatea,
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ceea ce a dat, mai mult. Acest drept nu "1 are detentorul de cât dacă achisițiunea imobilului a avut-o cu titlu onâros 
pentru-că scim că donatorul nu este ţinut de evicţiune (art. 
$28); de aceea art. 1812 nu vorbesce de cât de recursul acelui care cumptvase imobilul, pe când art. 1810 vorbesce de. dobânditorul imobilului sei a donatarului, cu tâte că și donatarul este un dobânditor. . - 

Art. 1814. Nici un imobil nu pâte fi liberat de ipotecile legale, de cât supunându-se ipotecei un alt imobil de aceeaşi val6re, saii depunân- 
du-se la casa de depozite și consemnaţiuni, o sumă egală cu val6rea cre- 
anței asigurată prin ipotecă. 

Formele ce urmeză a se observa la mutarea ipotecei după un imo- 
bil pe altul, se vor determina prin legea de procedură, 

472. Scim că în sistemul codului Napoleon ipotecile 
legale sunt dispensate de inscripțiune şi ca, consecință ele 
se întind asupra tutulor bunurilor debitorului. Era natural ca 
legiuitorul odată ca introdus purga, să o admită şi pentru 
ipotecile legale când nu este luată inscripțiune şi de aceea 
codul Napoleon consacra un Cap IX, pentru a determina 
cum să se purgeze aceste ipoteci. Legea belgiană, supuinăd 
ipotecile legale regulelor de publicitate și de specialitate, 
nu a .creat altă procedură pentru purgarea lor. Redactorul 
rumân, Voind să se arate favorabil celor în favârea căror 
există ipotecă legală, a introdus art. 1814, după care rigu- 
ros vorbind nu se admite purgarea ipotecelor legale. 

In adevăr art. 1814 spune că un imobil nu pâte fi li- 
berat de o ipotecă legală de cât sau depunându-se suma 
întrâgă până la concurența inseripțiunii luată, prin substi- 
tuirea unei alte ipoteci asupra unui alt imobil de aceeași 
val6re. | 

473. In alineatul al doilea se promite a se arăta în co- 
dul de procedură, ce trebue să urmeze formele acestei mu- 
tări. Ac6stă promisiune nu a fost ținută nici chiar de noul 
cod de procedură, pentru-că art. 728 este cu totul incom- 
plect. Inlocuirea unei ipoteci prin alta nu sar putea face 
de cât cu auturisarea justiţiei, care va constata prin exper- 
tisă ca imobilul ce înlocuesce este de aceeași valdre cucel.
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înlocuit şi acesta nu va fi liberat, până ce nu va fi luată în 
regula nouă inscripţiune. " 

Disposiţiuni transitorii 

414. Am explicat suficient art. 1815 în fitlul preliminar 
(n. 32), când am insistat asupra felului greșit de interpre- 
tare a jurisprudenţei n6stre a acestui articol, relativ la drep- 
tul de preferință acordat de legea Caragea creanței dotale.



TITLUL XIX 

DESPRE EXPROPRIAŢIUNEA SILITĂ 

1. Regulele relative la expropriațiunea silită fac exclu- 
siv parte din' codul de procedură civilă. Redactorul codului 
civil, după ce a tratat de drepturile de preferință ale cre- 
ditorilor, precum şi de acela de a face să urmeze acâstă pre- 
ferinţă în orice stăpânire s'ar găsi imobilul supus sarei- 
nelor, a credut că este bine să enunţe câte-va regulă gene- 
rali asupra, drepturilor creditorilor. Vom ved6 că aceste 
enunţări sunt cu totul incomplecte. Este manifestă dorinţa 
legiuitorului de a trata, aci numai de urmărirea asupra imo- 
bilelor. 

Art. 1824, Creditorul pâte urmări exptopriaţinnea : 
1. A bunurilor imobili şi a accesoriilor reputate, imobili, cari sunt 

proprietatea debitorului ssă; - : 
2. A usufructului ce are debitorul asupra. bunurilor de. aceeași 

natură. i 

2. Acest articol este inutil şi incomplect. Inutil, pentru
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că am vădut Cum art. 1719 pune regula că Bunurile unui de- 

Ditor servesc spre asigurarea comună a creditorilor sti; articol care 

este corolariul celui ce "1 precede, după care cel obligat 
este ținut a îndeplini îndatoririle sale cu tote bunurile mobili şi îmo- 
bill, presinţi şi viitori. Am vădut că între bunurile cari fac 

parte din patrimoniul cui-va intră nu numai lucrurile cor- 
porali dar și drepturile şi de aceea art. 94 dă dreptul 
creditorilor a, exercita * t6to drepturile şi acţiunile debito- 
rului. 

Din cele spuse se arată că art. este incomplect, când 

vorbesce de lucrurile imobili şi de usufructul lor. Art. 379 
codul de procedură civilă proclamă principiul că execuţi- 
unea silită se întinde asupra tuturor bunurilor mişcălore şi momiş= 

cătore ale debitorului, afari de excepțiuinile admişe de lege. 

Nu vom face enumerarea lucrurilor cari nu pot fi ur- 

mărite (V. proc. civ., art. 406 și urm.). 

Art. 1832. Vîngarea silită a imobilului nu pâte fi provocată şi ur- 

mărită de cât în virtutea unui titlu autentic şi executoriti „pentru o da- 

torie certă şi lichidă. 

Dacă datoria consistă în sume nelichidate, urmăririle sunt valabili 

dar adjudecaţiunea nu se va puts face de cât după lichidare. 

Art 1933. Cesionarul unui titlu executorii nu pâte urmări expro- 

priaţiunea de cât după significațiunea făcută debitorului despre cesiunea, 

„tălulur. - - 

_. Art 1831. Adjudecaţiuniea nu se pste face de cât după o sentință de- 

finitivă în ultimă instanţă saă trecută în putere de lucru judecat. 

„3. Nu pâte cine-va să urmărâscă pe debitor dacă nu are 
un titlu executor. Acest titlu executor pâte să fie sati un 
act autentic, saii o. hotărire judecâtorâscă definitivă, ori 

rămasă definitivă (V. art. 371—373, 378 proc. civ.). Se pâte 
că o hotărîre judecătorâscă să fie declarată executorie pro- 
visorii, chiar nefiind definitivă, lăsându-se judecătorilor 
aprecierea dacă cel ce voesce a executa trebue sait nu să 

dea cauţiune (Proe. civ. art. 129). 
4. Se dice că urmărirea în basa unui titlu executor se 

pâte exercita, chiar nefiind lichidă suma ce se datoresce, 
însă vîndarea nu se pâte face de cât determinându-se exact 
suma datorită. Art. 1834 însă spune că adjudecaţiunea nu pâte
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ave loc de cât existând. o hotărîre în ulţimă instanță. Aci 
legiuitorul merge mai departe de cât voesce el, pentru-că 
un creditor ipotecar, al -cărui titlu are formula executorie, 
necontestat pâte ajunge la adjudecare, fără să fie necesitate 
a interveni o hotarire judecătorâscă. In: condițiunile ipote- 
celor eonvenţionali clausa că actul este executorii fără Ju- 
decată, a devenit adi aprâpe de stil. | 

5. Se explică ca cesionarul unui titlu executor, înainte 
de a începe saii de a continua executarea, să notifice debi- 
torului cesiunea ce i s'a făcut, | 

Art. 1336. Orl-ce urmărire de expropriaţiune trebue să fe procedată 
de o somaţiune de plată făcută din partea creditorului, debitorului în per: 
s6nă, sai mandatarului să. ” 

G. Aci avem o regula generală, aceea că ori-ce execu- 
țiune trebue să fie precedată de o somaţiune. Art. 387 pro- 
cedura civilă dice dupe ce se va fi încuviințat datornicului o dată cu 
somaţia sai comandamentul ; adică încunosciințarea, se face prin 
somaţiune. Noul text al art. 387 adaogă sati comandamentul, cu 
t6te că după noul art. 496 p. c., comandamentul nu este un 
act care să precedă urmărirea ci face chiar parte din ur- 
mărire.. 

Art. 1835. Urmăririle nu pot fi anulate sub pretext că creditorul ar 
fi început a cere urmărirea pentru o sumă mai mare de cât ceea ce este 
datorită, 

1. Aci avem o reminiscență de ceea-ce era plus petit 

în practica romană, după care cel ce pretindea, re, Zoco, tem- 

bore saii modo, mai mult de cât "i se cuvenia, perdea totul. 

Art. 1825. Cu tâte acestea partea nedivisă a unul coerede în imobi- 

lele unel suecesiuni nu pâte fi pusă în vîndare de către creditorii săi per- 
sonali înaintea împărţelei saii a licitațiunii ce pot provoca creditorii, dacă 

vor găsi de cuviinţă, sati în care ai dreptul de a interveni. 

8. Codul Napoleon pune pedici terţilor străini cari ar 
voi să se amestice în relaţiunile de familie dintre comoşte- 
nitori. Aşa se explică regula după care împărţirea este de- 

65155 Da 59,
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clarativă 6ră nu translativă de proprietate. Tot ast-fel se ex- 

plică în codul Napoleon retractul succesoral, pe care legiui- 

torul nostru nu la primit. Art. 1895 este şi el o manifes- 

tare a acestei rele disposiţiuni a legiuitorului pentru cei 

străini de moştenire. Se pune regula că partea indivisă a 

unui comoştenitor în imobilele unei succesiuni nu pâte fi 

„pusă în vîndare, Creditorii trebuese să aștepte împărțirea, 

Ja care pot participa, $ şi pe care chiar o pot provoca. Aceeași 

disposiţiune a fost reprodusă în art. 494, pr. civ., eu adăogire 

că se întinde şi la asociat. 

Aci ne aflăm faţă cu o disposiţiune pe care în realitate 

jurisprudenţa la noi aprâpe a înlăturat'o. Aşa s'a decis că 

regula nu este aplicabilă când în succesiune nu se găsesce 

de cât un imobil (V. Stern, n. de sub art. 1825 c. civ. şi art. 

491 pr. ce. unde se citâză hotărîrea și în sensul contrariit) ; că 

regula încetâză când partea indivisă a debitorului este certă, 

sati cotitatea sa se găsesce determinată într'un mod Gre-care; 

că nu se aplică la indivisiunea provenită“ din o societate 

(. e.). | | 
„Noul art. 694 a consacrat ceea-ce jurisprudenţa stabilise | 

adică : : Se pote însă vinde partea devălmaşă dacă cătimea ei este nc- 

îndoelnie stabilită şi limuvită. Cu acest text Gre excepţiunea nu în- 

ghite regula? Mai în tot-d'a-una cunoseându-se numărul moş- 

tenitorilor se pâte dice că cătimea fie-cărui din ei este ne- 
ândoeluie stabilită şi lăimurită. 

Art. 1826. Imobilele unui minor, chiar emancipat, sati unui interdis, 

nu pote fi pus în vîndare înaintea vînqării imobilelor sale. 

Art. 1527. Disenţiunea prealabilă a mobilelor nu este cerută la ex- 

propriaţiunea imobilelor posedate în nederis de către un major şi un minor 

sati interdis, dacă datoria le este comună; asemenea discuţiunea nu se 

cere nici în casul când urmăririle aă fost început în contra unul major 

sai înaintea pronunțării interdicţiunil. 

9. Aci găsim o disposiţiune cu totul favorabilă mino- 

» rului sait interdisului. Nu se pâte începe urmărirea asupra 

imobilelor înainte ca să se discute bunurile sale mobili. 
Acâstă discuţiune nu pâte avâ loc mai întâi în casul 

când imobilul se găsesce afectat la un privilegiu saii ipotecă. 
In al doilea rînd discuţiunea nu pâte av loc când imo-
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'Dilul urmărit se găsesce posedat de minor în indivisiune cu 
“un major și când ereanţa, le este comună. 

În fine discuţiunea nu se pâte cere dacă urmărirea era 
-deja începută în contra unul major, pe care minorul sait in- 
terdisul "1 moștenesce, sai! înainte de pronunțarea interdic- 
ţiuniă. 

Art. 1828. Creditorul nu pâte urmări vîndarea imobilelor cari nu-l 
“sunt ipotecate de cât la casul când bunurile ce-l sunt ipotecate nu ajung 
“spre plata creanţei sale. 

10. Creditorul care are asigurată creanţa cu un privilegii 
“sau ipotecă trebue să discute mai: întâi imobilul afectat. 
Dacă din vîndarea imobilului afectat creditorul nu este sa- 
tisfăcut, el pâte întinde urmărirea asupra altei averi a de- 
bitorului.: Aci s'ar putea dice că creditorul privilegiat sati 
ipotecar este mai r&ii tratat de cât simplul chirografar, de 6re- 
ce creditorul pâte alege ori-ce bun al debitorului pentru a-l 
urmări. Excepţiunea se explică prin aceea, că este subînţe- 
l6să convenţiunea, între creditor şi debitor ea imobilul afectat 
să facă obiectul urmăririi. | ” 

Să nu uităm că art. 1828 nu se aplică când imobilul 
„afectat este în proprietatea unui detentor, pentru-că acesta, 

cum am vădut, are el însuși dreptul de a invoca beneficiul 
„de discuţiune. 

Art, 1829. Vîndarea silită a bunurilor situate în districte, nu pâte î 

provocată de cât succesiv, afară de casul când acele bunuri fac parte din 

una şi aceeaşi exploataţiune. 

Vîndarea se urmăresce înaintea tribunalului în circumseripţiunea 

cărul se găsesce centrul exploataţiunii, sat, în lipsa unui asemenea ceniru, 
partea bunurilor ce presintă cel mai mare venit. 

Art. 1830. Dacă, bunurile ipotecate creditorului şi bunurile ce nu-l 

„ sunt ipotecate saă bunuri situate în diferite districte fac parte Gin una şi 

„aceeaşi exploataţiune, vîndarea unuia şi altora se va urmări la un loc, 

„dacă o cere debitorul. 

11. Disposiţiunile acestor două articole se pricep prin 
-simpla lor lectură. 

Art. 1531. Dacă debitorul justifică, prin contracte de arendă auteu- 

-tice, că venitul curat al imobilelor sale pe timp de un an este de ajuns
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pentru plata capitalului datoriei, dobândilor şi cheltuelilor, şi dacă el dă. 

delegaţiune creditorului de a percepe acel venit, tribunalul pâte suspenda. 

urmăririie, cari urmăriri pot fi însă continuate dacă se presintă vre-un 

obstacol sati vre-o oposiţiune la plata datoriei. 

* 12. Acei întâlnim una, din cele mai înțelepte disposițiuni.. 
Adesea o pers6nă f6rte solvabilă se găsesce într'o strîm- 
tore momentană, un creditor avid ar put6 căuta să profite: 
de acestă împrejurare pentru a adjuge ca la licitare să pue 
mâna pe averea lui, pe care să o cumpere cu preţ scădut. 

Debitorul justificând prin acte autentice de arendă. 
(același lucru și pentru chirii) că este în stare cu venitul anual 
să p6tă plăti creanţa pentru care este urmărit, adica capital, . 
dobândi şi cheltueli, pâte cere suspendarea, urmăririi, dacă. 
cedâză urmăritorilor aceste arendi sai chirii. | 

Suspendarea este facultativă pentru tribunal, prin ur- 
mare el o pâte refusa.
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TITLUL XX 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE 

1. În dreptul roman acţiunile erati perpetue în prin- 
cipiă, atunci când ele eşiaii din dreptul civil. Pentru acţiu- 
nile acordate de Pretor, ele se stingeaii o dată cu încetarea 
de a funcționa a acelui care. acorda acţiunea. e 

Incă din timpii cei mai vechi, Romanii ah cunoscut 
usucapio, un mod de dobândire a proprietăţii jure civili. Usu- 
capio "ȘI găsia, aplicarea în două ceasuri: |. Atunci când s'a 
transmis cui-va un res mancipi, prin unul din modurile 
de dobândire a proprietăţii după dreptul natural; II. Câna 
cine-va, fiind de bună credință și având un just titlu, dobân- 
dea un lucru 4 non domino. In ambele aceste casuri, acela 
care a avut posesiunea utilă în timp de un an pentru mo- 
bile și de doi pentru imobili, devenia definitiv proprietar 
al lucrului posedat. Da 

“Pentru fondurile din provincie, cu tâte că ele nu puteai 
deveni proprietatea absolută a particularilor, ci se dedau nu- 
maj în concesiuni, s'a căutat a se protegia numai acei cari 
se găsiail de timp îndelungat pe asemenea locuri. In cas
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de judecată cei ce se aflau pe aceste locuri erait apăraţi 
prin praescriptio, adică prin o menţiune făcută de magistrat, 

care nu intra în părţile formulei ci o preceda, de unde şi 
numirea de praeseriptio longi temporis. | 

In practica veche francesă, după 6re-cari esitări, s'att. 

admis în trăsuri generali regulele dreptului roman. Cu tâte: 

acestea vechiul drept francez urma, în unele puncte, reguli 
străine de dreptul roman, între cari putem cita pe acea ad- 
misă și de codul Napoleon: „En fait de meubles possession. 
vaut titve.“ 

Legiuirile n6stre cari ai preces codul civil ai recu- 
noscut prescripţiunea. Codul Calimach conţine un Cap. 1V 
din Partea III, întitulat Despre usucapie şi despre prescripţie. De 

„1a început codul Calimach are grija să deosibâscă prescripţia 
de usucapie. $ 1906. „Perderea unui drit din neîntrebuințare, 
în termenul hotărît de legi, se dice Preseripție.“ $ 1907. „Dacă 
dritul ce s'a stins prin 'prescripție, se mută tot de odâtă la. 
alt-eine-va în puterea legiuitei stăpâniri, se qice dritul câş- 
tigării prin întrebuințare, iar chipul asigurării lui se numesce 
Usucapie.“ De altă parte codul Calimach deosibesce de usu- 
capiune prescripțiunea achisitivă cea lungă. $ 1910. „Acela 
ce prin stăpânirea în termen de trei-deci sai patru-deci ani, 
ai dobândit un lucru, nu este silit, să arate mai mult titlul 
cel drept al stăpânirei sale. Iar dacă s'aii dovedit că stăpâ- 

nirea, lui a fost cu rea credinţă, nici o dată nu-l pâte do- 
bândi.“ Finele acestui paragraf trebue complectat cu $ 1942. 
„La, prescripția care nu cuprinde usucapie, îndestulă este: 
singura neîntrebuințarea unui drit.“ 

Legiuirea, Caragea este mult mai puţin desvoltată. Aşa 
art. 6, Partea VI, Cap. IL, Pentru prigoniri dice: „Nică o pri- 
gonire să nu se prelungâscă în veci, ci să se izbăvâscă în 
diastina, paragrafiei. — Paragrafie numim sorocul prigonirii 
de când şi până când are voe a se porni.“ O disposiţiune a. 
legiuiriă Caragea, care a avut o mare aplicare în practică, a. 
fost aceea, care oprea prescripțiunea între veciny pentru căl- 
care de hotare (art. 7, al..4). Acstă disposiţiune specială a. 
fost desființată prin legea, de la 8 Martie 1817. 
Ă Codul civil, urmând codul Napoleon a făcut să intre 
in prescripţie şi usucapiunea, mod de dobânâire a proprie-
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tăţii şi stingerea obligaţiunilor. Se dă în genere numirea de 
prescripțiune acquisitivă în casul când se capătă proprietatea, fie 

cu just titlu și bună credinţă, ceea-ce se numesce uşuca- 
piune propriii disă, fie numai prin posesiunea de trei-decă 

de ani;:şi de:  prescripțiunea liberatorie, aceea, care face să, se 
stingă o obligaţiune. 

2. Titlul este ast-fel împărţit: 
Gap ] (art. 1837—18545): Disposiţiuni preliminare ; 
Cap. Il (art.. 1846-—1862): Despre posesiunea cerulă pentru: a 

prescrie ; 

Cap. IIL (art. 1863— —1885): Despre causele cari întrerup saii 
cari suspend cursul prescripțiunii ; 

Cap. IV (art. 1886— —1910): Despre timpul cerut pentru a 

prescrie, 

„Unele din disposiţiunile acestui titlu și în special cap. 

II sunt relative la prescripţiunea acquisitivă, altele la pre- 

scripțiunea liberatorie, însă cele mai multe sunt comune. 

CAP. 1 

Disposiţiuni preliminare 

| „dirt, 1987. Prescripţiunea este un mijloc de a dobândi proprietatea 

sati de a: se libera de o obligaţiune, sub, condiţiunile determinate prin: 

acestă lege. - 

„3, Cum ; am Spus deja. redactorul unesce prescripțiunea,. 
acquisitivă cu cea liberatorie. Dacă luăm art. 1837 ca 0 de- 
finiţiune a prescripţiunii, constatăm că ea este cu totul incom- 

plectă. Se dice că preseripțiunea este un mijloc de dobân- 
dire a proprietăţii, sub condiţiunile determinate prin acâstă 
lege; apoi ocupaţiunea, accesiunea, tradițiunea, succesiunea, 

ete., nu sunt de cât tot nisce moduri de dobândire a pro- 
prietăţii, sub condiţiunile. determinate de lege. Asemenea, 
şi plata, compensaţiunea, novaţiunea asemenea sunt mijl6ce 
de a se libera de o obligaţiune sub condiţiunile determinate 
de lege. Dacă redactorul voia să spue numai că în pre- 
scripție face să intre şi dobândirea proprietaţii și liberarea
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de obligaţiune nu ar fi adăogat cuvântul „sub condiţiunile 
determinate“. | | | 

"Dacă apropiem art. 1837 de textul francez (9219, e. N.) 
* vedem că s'a lăsat la o parte cuvintele: par un certain laps 

de temps. Ceea-ce a determinat pe redactorul rumân, este îm-: 

prejurarea, că unii autori francezi, în special Troplong (De 
la Prescription, I, n. 24) ai criticat; definițiunea dată pre- 
seripțiunii de codul Napoleon în sensul că. nu este trecerea 
de timp care prin el însuşi face să se dobândâscă proprie- 
tatea saii să se libereze debitorul. : 

Ecă definițiunea prescripțiunii, pe care o propune Guil- 
louard (Traitc de la Prescription, n. 88). „Un mijloc de a do- 
bândi proprietatea saii de a se libera de acţiunea credito- - 
rului care a negligiat de a face să valoreze dreptul săi, 
acestea în conformitate cu condiţiunile impuse de lege.“. 

4. Prescripţiunea 'şi are basa, sa pe consideraţiunea că 
dacă cine-va a avut posesiunea pacinică a unui bun, fără ca 
întrun timp relativ lung, să fie supărat, este o puternică 
presumpțiune că este recunoscut de proprietar. Asemenea 
dacă un creditor a stat fără să reclame dreptul săi, este 
o presumpțiune puternică că el a fost saţisfăcut sai că 
recunbsce singur că nu are acest drept. Justificarea pre- 
scripțiunii însă se găsesce în utilitatea socială, adică că este 
interesul societăţii că după un timp 6re-care un particular 
să fie-la adăpostul ori-cărei pretenţiuni, fie de proprietate, 
fie de ori-ce alt drept. Așa -se. explică pentru ce, cum vom 

„ Ved6, că nu se permite a se renunța mai dinainte la o pre- 
scripţiune, şi de 'aceea s'a considerat prescripțiunea ca pa- 
troha generis humani. - ! * i | 

5. Dacă instituțiunea, prescripțiunii se justifică pe pre- 
sumpțiunile ce am arătat, aceste presumpţiuni nu pot fi ele 
considerate ca nisce cause civile ale prescripțiunei. Pre- 
Scripțiunea este o ingtituţiune creată de lege şi prin ea în- 

„Săși este un mijloc de dobândire a proprietății sai unui 
drept real, ca usufructul; usul, abitaţiunea, servituţile pre- 
diali, şi un mijloc de liberare a obligaţiunii. Ar fi inexact 
să se dică, cum s'a susținut că prescripţiunea este o pre-' 
sumpțiune de dobândire și de liberare..A da acest caracter! 
prescripțiunii este a altera natura ei (C. Laurent, XĂXII, n. 3).
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6. Nu este dificil a demonstra că prescripțiunea nu se consideră ca un fapt juridie care de îndată și: numai că se împlinesce, produce dobândirea, proprietăţii. sai stingerea obligaţiunei, prescripțiunea este mai. mult; consacrarea defi- nitivă a unei stări de lucru ce durâză de mult timp şi care numai pâte fi schimbată. De aceea noi credem că se pune r5ă cestiunea dacă prescripțiunea are efect retroactiv, în cât privesce fructele bunului prescris, sai drepturile ter- ților. Ai nu este un eveniment ca împlinirea unei condi- țiuni, asupra cărei se cerceteză ce sa putut face în tim- pul intermediar, aci încă o dată dobândirea și liberatea nu se mai discută, odată termenul împlinit. E | 7. Am cercetat deja. (V. II], Despre contracte şi convențiuni, n. 403) dacă după ce o obligațiune s'a: prescris, rămâne încă 0 obligațiune. naturală. . e | 
„8. Preseripţiunea nu trebue confundată cu perderea unor drepturi prin cea ce se numesce o decădere. Acel 

„care perde judecata, la prima instanță are drept de apel; 
dacă el lasă să trâcă termenul de “apel, dreptul lui este perdut. Sunt diferențe mari între o prescripțiune şi o.de- cădere. Vom vedea îndată că judecătorul nu p6te de la sine 
invoca o preseripțiune ; din contra pentru decăderi judecă- 
torul este dator să le invâce. Ca consecință se pâte renunța 

» la o presoripțiune, nu se pâte renunța la o decădere. Vom 
vedea că afară de unele excepțiuni, sunt ceasuri în cari o 
prescripțiune este suspendată; acestă suspendare nu are 
loe la decădere. In fine dacă se admite în dreptul modern 
regula Quae temporalia sunt ad agendum, perpetuae sunt ad exci- 
piendum, acâstă regulă nu:. pâte fi nici. o dată aplicată unei 

„ decăderi. N a a 

Art. 1838. Nu se pâte renunţa la prescripţiune de cât după împli- 
nirea ei. i : i o 

„Art. 1839. Renunţarea la preseripţiune este saă expresă sau tacită. - 
Renunţarea tacită resultă dintr'un fapt care presupune da_Ja (garea 

dreptului câstigat. a . | DI 

Art.. 1840. Cel ce nu pâte înstrăina riu pute renunţa la prescripţiune. 

9. Prescripţiunea, cum:am dis este dietată din conside- 
rațiuni de ordine socială, liniștea ce trebue asigurată, a ze.
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renunţa mai dinainte la o asemenea siguranță este a con- 
veni contra unei reguli de ordine publică. Negreșit că cel 
ce are în favorea sa prescripțiunea, pâte renunţa la acestă 

favâre; însă nu o'pâte face de cât când eaa devenito 
realitate. Deci nu se p6te. renunţa mai dinainte la o pre- 
scripţiune, se pote renunţa însă la o prescripţiune împlinită. 

10. Nu se pâte discuta cestiunea dacă se pote renunța 

la timpul trecut. Din momentul în care în cursul preserip- 

ţiunii pot, prin 0 'recunoscere, să întrerup prescripțiunea, 

făcând să dispară ast-fel tot timpul trecut, cum nu pot re- 
nunţa la acest timp! 

11. Pentru renunțarea la o preseripţiune legea cere 
capacitatea de a înstrăina. Prescripţiunea împlinită, având 

de efect dobândirea proprietăţii, a renunţa cine-va la pre- 
scripţiune este a renunţa la un drept de proprietate; nimic 
mai logic dar de cât ca să se csră pentru renunțare. capa- 

citatea de a înstrăina (V. SSXII, n. 197 şi urm. Laurent, 
teoria isolată, după care o renunțare la preseripțiune este - 
o transferare a dreptului dobândit prin preseripţiune). Jus- 
tificarea cerinței legii este mai dificilă la renunţarea unei 

prescripțiuni. liberatăre, pentru că alta este dapacitatea « de 

a înstr&ina, alta capacitatea de a se obliga. 
Nu putem, de altă parte, să nu dicem că este 6re-care 

contradicere în sistemul legii. Pe de o parte ceri, pentru 

ca să renunți la o prescripţiune, capacitatea de a înstrăina, 
6ră, pe de alta parte, ai facultatea de a nu invoca pre- 

scripțiunea până acolo că judecătorul să nu o pâtă invoca 
de la sine. 

12. Se. dice că pe lângă renunţarea la prescripţiune 
expresă, pote fi şi o renunțare tacită, atunci când din o 

"împrejurare resultă o atare renunțare. In fapt este forte de- 
licat a determina din ce anume resultă o renunțare tacită 
la prescripţiune, precum şi până la ce punct aprecierea ju- 

decătorului de fapt scapă de la controlul casaţiunii (V. Lau- 
rent, XXXII, n. 191—193. Gnillouard [, n. 334—339). 

13. Renunţarea este un act unilateral, care produce 
efectele sale de îndată ce el este făcut, fără să fie nevoe a 

fi acceptat de acei cari pot profita.de el. Aceste efecte sunt 
acele pe cară le-am vădut mai sus: Cel ce dobândesce pro-
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prietatea sait dreptul real se consideră că: nu a dobândit 
nimic; cel ce era liberat se consideră că nui s'a stins obli- 
gațiunea, fără ca să existe vre-o iransmitere de drept, cum 
am vădut că pretinde Laurent. - 

"14. Avem să ne întrebăm însă ce efect produce renun- 
ţarea la o prescripţiune faţă cu cei de al treilea interesați. 
O aatorie era stinsă prin prescripţiune : debitorul principal 
renunță la prescripțiune, cauţiunea va putea ea pretinde că 
datoria este stinsă și prin urmare ea este descărcată? Aceiaşi 
cestiune pentru codebitorul solidar, pentru cel ce a ipotecat 
bunul săit la datoria altuia. Noi credem că renunțarea nu-i 

p6te atinge şi că ei pot invoca stingerea datoriei, fără să 

aibă nevoe a ataca renunţarea (Marcad6, art. 2229, n. VII). 

Textul modificat al art. 1842 rumânese nu lasă cea mai mică 
îndoslă. 

15. Nu tot ast-fel se urmâză cu creditorii acelui care 
a renunţat la prescripțiune. Acești creditori "și văd patri- 
moniul lor împuţinat cu cea ce se câştigase prin inserip- 

țiune. Din articolul 1843, unii autori aii conchis că credi- 
torii. nu atit alt drept de cât acela de a invoca. prescripţiu- 
nea, atunci cânâ debitorul nu a invocat-o. Ni se pare că 

acest sistem este greşit. Necontestat renunţarea la o pre- 
scripțiune este un act care aduce prejudicii creditorilor şi 
pentru-că creditorii pot ataca asemenea acte și de Gre-ce 
nici o excepţiune nu s'a creat relativ la preseripţiune, nu 
vedem de ce creditorii nu pot ataca renunțarea. Aci renun- 
țarea se consideră ca un act gratuit și creditorii nu ai tre- 
buinţa, de a dovedi frauda (V. în sens contrarii Maread6, 
art. 9295, 11). 

drt. 1841. In materie civilă, judecători! nu pot aplica preseripţiunea, 

dacă cel interesat nu va fi invocat acest mijloc. 

Art. 1842. Preseripțiunea pâte fi opusă în cursul unei instanţe până 

în momentul când Curtea de apel va pronunța definiliva sa decisiune, 

asupra căreia numai pâte reveni după lege, afară numai de casul cârd 

cel] în drept a o opune ar trebui să se presume, după împrejurări, că a 

renunţat la dînsa. 

Art. 1843. Creditorii şi veri-ce altă persână interesată pot să opună 

prescripțiunea câştigată debitorului sai codebitorulul lor ori proprietarului, 

chiar şi dacă acel debitor, codebitor sai proprietar renunţă la dînsa.
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16. Am spus deja că ori cât de puternice ai fost con- 
sideraţiunile cari ait hotărît pe legiuitor a crea preseripțiu- 
nea, totuşi s'a făcut din ea o facultate numai pentru cel ce 
a căpătat'o, liber fiind să o exercite și de aceea nu are ju- 
decăiorul calitatea de a invoca din oficiii. P6te că conseiința 
celui ce a prescris nu dă voe să o invâce. 

17. Preseripțiunea este un mijloc de apărare, care pâte 
fi invocat în ori-ce stare s'ar găsi judecata fondului; 6ră nu 
o excepțiune care să trebuâscă a fi propusă înaintea ori- 
cărei apărări. Deci preseripțiunea pâte fi propusă înaintea 
instanţei de apel, chiar de nu a fost. propusă în prima în- 
stanță, afară numai dacă s'a renunțat fie expres fie tacit. 
Dacă în urma casăril sai admiterii revisuirii se cercetâză, 
din noii fondul procesului, prescripțiunea €răşi pâte fi in- 
vocată. 

18. Dreptul de a invoca prescripțţiunea nu este strîns 
legat de persâna celui ce a împlinit-o, prin urmare credi- 
torii acestuia pot să o invâce; precum pot să o invâce ori-ce 
altă pers6nă interesată. 

Am însemnat deja că redactorul rumân, probabil sub 
inspiraţiunea lui Marcad6 (v. n. 14), a complectat cea ce 
enuunța textul frances (art. 3225). 

Art. 1814. Nu se pâte prescrie domeniul lucrurilor cari, din natura - 
lor proprie sati prin o: declaraţiune a legii, nu pot fi obiecte de proprie- 
tate privată, ci sunt scâse afară din comerciă. | 

Art. 1835. Statul, stabilimentele publice şi comunele în cea ce pri- 
vesce domeniul lor privat, sunt supuse la aceleaşi prescripțiuni, ca şi par- 
ticularii, şi, ca, şi aceştia, le pot opune. 

19. Ori-ce lucru ca şi ori-ce drept, în regulă generală 
se pote prescrie. Sunt însă lucruri și drepturi cari nu se 
pot prescrie. 

Redactorul rumân vorbesce de lucruri cari din natura 
lor proprie nu se pot prescrie. Ast-fel sunt lucrurile comune, 
aerul, apa, ete., asupra căror nimeni nu se pâte qice exelu- 
siv proprietar, tot ast-fel lucrurile cari fac parte din dome- 
niul public. Se adaogă sai prin o declaraţiune a legii, cum, de 
exemplu imobilul dotal în timpul căsătoriei. | 

Pe lângă lucrurile corporale sunt și drepturi cari nu
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se pot prescrie, așa drepturile cari țin de organisaţiunea 
familiei, precum puterea părintâscă, ete. Scim că o stare civilă nici nu se pâte dobânai nici nu se pâte perde prin prescripţiune. : 

20. Afară de ceasurile de suspensiune, pe care le vom vedea mai târdiă p6te prescrie ori-cine şi contra ori-cui. In alte timpuri statul și alte persâne juridice, și chiar unele 
pers6ne fisice, precum capul statului, eraii ap&raţi în contra ori-cărei prescripţiuni, sati exista o prescripțiune excepţio- nală de 40 saii 50 ae ani. Adi nu se mai face nici o excep- țiune, se pâte prescrie în contra, ori-cui. Aci se face din noii distincțiunea între domeniul publice al statului, juae- 
ţului, comunei și stabilimentelor publice, cari neputând fi 
proprietatea cui-va nu pâte fi prescris și domeniul privat, 
care este în comerciii și care se pote prescrie. 

CAP. II | 

Despre posesiunea cerută pentru a putea prescrie 

Art. 1846. Veri ce prescripțiune este fundată pe faptul posesiunii. 
Posesiunea, este deținerea unui lucru sai folosirea de un drept 

esercitate, una sau alta, de noi înșine, sai de altul în numele nostru. 

21. Ne am ocupat în alt loe de posesiune (Vol. 1, Des- 
pre Proprietate, n. 91 şi urm), unde am arătat ce este pose- 
siunea, dacă ea constitue un drept, cari sunt fol6sele pre- 
sesiunii. Aci, după cum textul rumân ai rubricei o spune, 
avem să ne ocupăm numai de posesiune ca un element al 
prescripţiunii acquisitive. 

După cum alin. 1 al art. 1846, alineat introdus de re- 
dactorul rumân, o arată, posesiunea este baza ori-cărei pre- 
scripțiuni, bine înţeles aequisitivă, de .și din uitare redacto- 
rul nu precisâză. 

In definiţiunea, ce se dă posesiunii găsim 6re-eare con- 
fusiune. Mai întâiu redactorul a voit să recun6scă pe lângă 
posesiunea, care se aplică la lucrurile corporale, şi quasi- 
posesiunea relativă la bunuri incorporale sait la drepturi. 

Apoi așa cum este definițiunea, se pare că singura de-
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tenţiune a lucrului constitue posesiunea. Este adevărat că 
detenţiunea este baza ori-cărei posesiuni ca şi ori-cărei pro- 

prietăți, însă detenţiunea nu este de cât elementul material 
al posesiunii, cu totul insuficient și ca dovadă că trebue să 
existe şi cel-l'alt element animus, avem finele art. care dice 
de noi înşine, saii de altul în numele nostru. 

In adevăr, ca şi la Romani, trebue să deosibim pose- 

siunea de simpla detenţiune. Când eii deţin un lucru cu în- 
tenţiunea de proprietar, am şi detenţiunea şi posesiunea, 
când însă un altul deţine pentru mine, cum un locatar, un 

creditor amanetist, acesta nu are de cât detenţiune și eii 
am posesiunea, pentru că el deține pentru mine. Tratând 
de viţiul precaritaţii vom constata ică redactorul codului 
Napoleon, şi după el redactorul rumân, nu a păstrat deo- 

sebirea juridică între detențiune și posesiune (Comp. Lau- 
rent, SXAI). 

Nu avem în dreptul modern a mai face. distinețiunea 
din dreptul-roman între possessio naturalis și possessiv civilis, 

când cel ce o avea şi putea dicead usucapionem possidere (Sa- 
'vieny, Trait6 de la Possession, trad. par Staediler, $ 7). 

Art. 1847. Ca să se pâtă prescrie, se cere o posesiune continuă „ne- 

întreruptă, netulburată, publică și sub nume de proprietar, după cum se 

explică în următorele articole. 

22. Gaius, vorbind de interdictul znde vi spune: per quod 
îs qui dejecit cogitur ci reslituere vei possessionem, si modo îs qui 

dejectus est, nec vi, nec clum, nec precario possidet ab aduersurio ; 

quod si aul vi, aut clam, aut precario possident, impune dejecitur. 

In aceşti termeni nec vi, nec clam, nec precario ab adversario, ju- 

risconsulții romani şi de rîndul acesta au găsit formula 
esactă şi fericită pentru a determina cari sunt vițiele pose- 
siunii. Aceste vițuri erai violența, clandestinitatea şi pre- 
caritatea. 

Codul Napoleon a mărit numărul calităţilor cerute pen- 
tru ca o posesiune să ducă la preseripţiune, cerând. ca-po- 
sesiunea, să fie nu numai pacinică, publică şi cu titlu de 
proprietar, dar să fie încă continuă, neîntreruptă și neequi- 
vocă. Autorii de valre, ca Laurent (XXXII, n. 280) și Guil- 
louard ([, n. 453), susțin că o posesinne pacinică (paisivle) nu
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este același lucru, cu o posesiune violentă, arătând că vio- 
lenţa, fapt brutal, nu se exercită continiti s și că suntalte acte cari 
fără violenţă, fac ca posesiunea să nu fiepacinică. Pentru noiaci: 
va, fi în tot-d' a-una 0 cestiune de apreciare pentru: judecă- 
tor liber a caraoterisa faptul de este sati nu violență, cu 
atât mai mult cu cât redactorul rumân se servă de expre- 
siunea nelulburată și cum vom vedea, în art. 1851 _Vorbesee 
de posesiunea conservată prin acte de violență. 

Redactorul rumân nu a cerut cu posesiunea să nu fie 
equivocă și aci s'a inspirat de Marcaa6,. care, după cele ce 
vom constata în mai multe rînduri, se pare că a fost con-" 
sultat în modificările însemnate aduse Ja prescripţiune.. In 
adevăr autorul citat începe ast. fel (art. 2281, VII: „Trebue 
în fine în al șaselea loc ca posesiunea să nu fie cquivocă ; 
dar acest din urmă caracter, în loc de a fi o calitate nouă, 
nu este de cât confirmarea și perfecţionarea celor.l- alte“ şi 
apoi continuă a demonstra, proposiţiunea sa. 

Când o posesiune întrunesce tote condiţiunile arătate 
se dice că este atilă (utilis possessio), adică pote duce la pre- 

scripţiune ; când însă "i lipsesce vre-una din aceste condi- 
țiuni se dice că posesiunea este viţiută.. 

Noi vom căuta a determina cari sunt . vițiele posesiu- 
nei, luând ast-fel contrapartida a calităților . &. 

A. Discontinuitatea 

Art. 1848. Posesiunea este discontinuă când posesorul o exercitâză 
în mod neregulat, adică cu intermitențe anormale. 

23. Romanii aveaii dreptate să nu facă din diseonti- 
nuitate şi din întrerupere viţii deosebite ale posesiunii. Dacă 
ceri ca o posesiune să dureze un timp 6re-care pentru a 
ajunge la prescripțiune, este evident că dacă nu ai posedat 
timpul voit, nu ai ajuns la prescripţiune. A cere pentru o 
posesiune utilă ca să fie continuă și neîntreruptă este până 
la un punct a dice că posesiunea ca să fie utilă trebue să 
existe. Redactorul codului Napoleon, condus de idei prac- 
tice,a, voit să arate ca acela care când posedă, când nu po- 
sedă, nu pote avea o posesiune utilă. 

Cât despre ceea ce caracterisâză continuitatea unei po-
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sesiuni, cestiunea este de apreciere pentru judecător, care 
va avea a constata până la ce punct pâte dice că o pose- 

. Siune nu se continuă.: 

B. Intreruperea 

Art. 1819, Posesiunea este întreruptă prin modurile şi după regu- 
lele prescrise în art. 1863 şi 1864. E 

. 24. In limba usuală discontinuitatea şi întreruperea în- 
semnâză acelaş lucru. Când o acţiune nu continuă însem- 
nEză că a încetat sati s'a întrerupt. Nu s'ar putea, conrupe 
ca să continue aceea ce este întrerupt. Ca viţii însă ale po- 
sesiunii este o mare deosebire între diseontinuitate şi în- 
trerupere. Continuitatea saii discontinuitatea residă ca să 
dicem ast-fel în faptul posesorului. Ai luat detenţiunea lu- 
crului adi, mâine ai părăsit-o. Intreruperea cere neapărat 
faptul: celui de al treilea şi dacă o întrerupere naturală face 
posesiunea discontinue o simplă întrerupere civilă nu îm- 
pedică posesiunea de a fi continuă. | | 

In fine, dacă judecătorul are putere discreţionară de a 
declara o posesiune continuă sai discontinuă, el nu pâte 
declara o posesiune întreruptă de cât în casurile și în con- 
dițiunile de lege. “ 

C. Violenţa 
. 

Art. 1551. Posesiunea este tulburată când este fundată sai conser- 
vată 'prin acte de violenţă în contra sai din partea adversarului, 

25. Violenţa face posesiunea viţiată. Violenţa pâte să 
fie sai pentru a intra în posesiune saii. pentru a se men- 
ține într'însa. Se dice că violența pâte fi exercitată sau de 
cel care pretinde a avea posesiunea, sati în contra lui, 

Avem de observat că textul frances cere o posesiune 
pașnică şi că comentatorii codului Napoleon sunt de acord 
a decide cum am spus deja că:o posesiune, chiar dacă nu 
se menţine prin acte de violență, pâte să nu fie pașnică. 

2
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Redactorul nostru nu' admite vițiul posesiunii de cât dacă, este faptul brutal al violenţei. 
Vom explica mai. la vale înțelesul . finelui articolului. 

D. Clandestinitatea 

Art. 1852. Posesiunea este clandestină când posesorul o exereitâză în ascuns de adversarul săi, în cât acesta nn este în stare dea putea să o cunâscă, | 

20. Posesiunea, trebue să se exercite în “aşa” mod în 
cât cel care posedă să pue în posițiune pe cel contra cărui 
prescrie de a cunsce acâstă posesiune. Cu tâte acestea po- 
sedă clandestin şi acela care ascunde posesiunea, sa de acel 
contra cărui voesce a prescrie, chiar dacă acesta, a avut 
cunoscință de posesiune. Viţiul constă în intenția poseso- 
rului, 6ră nu în necunoscința proprietarului. - 

Să observăm că art. 1847 în enumerarea ce face a ca- 
lităţilor posesiuni dice că între altele posesiunea să fie pu- 

„blică, pe când art. 1852 pune între vițiele posesiunii clan- 
destinitatea și acâsta, relativ la adversarul posesorului. Vom 
arăta mai la vale că acâstă observaţiune merită a fi luata 
în sâmă. 

E. Precaritatea 

Art. 1853. Actele ce esercităm sati „asupra unui lucru al altuia, 
sub nume precariă adică în calitate de locatari, depositari, usufructuari, 
etc.; sati asupra unul lucru comun, în puterea destinaţiunii legale a ace- 
luia, nu constituese o posesiune sub nume de proprietar. 

Tot asemenea este posesiunea asupra unul al altuia, prin simpla în- 
găduinţă a proprietarului s&ă. 

27. Am arătat deja 'cum Romanii distingea deten- 
țiunea de posesiune; ei nu considerati posesor pe cel ce 
deţinea un lucru pentru saii în numele altuia, de 6re-ce 
lipsia animus domini. Am arătat asemenea, cum cei ce aveati 
pământuri întinse le conceda altora pentru cultură, în urma, 
uneia rugăciuni a acestora, de unde şi cuvîntul precar. Po- 

, 
= 65153 . 53



934 “ DREPTUL CIVIL 

sesiunea precară în codul Napoleon 'și schimbă înţelesul şi 

se consideră posesori acei cari la Romani nu erai ae cât 

detentori. Redactorul rumân, într'o. redacţiune torturată, pe 

lângă locatari, depositari, usufvuctuari, etc., adaogă pe acel ce 

se găsesce în indivisiune şi în alineatul al doilea, apropi- 
indu-se de Romani vorbesce de cel ce posedă prin simpla. 

îngăduință a proprietarului. 

Diceam că redacţiunea articolului este torturată. Nu 
se pricepe bine ce înţelege redactorul cu cuvintele lucru co- 
mun în puterea destinuţiunii legule a aceluia. Inţelegem că cel 

care posedă în indivisiune un imobil să nu potă prescrie 
partea coproprietarului : săi, de Gre-ce în tot timpul pose- 

sorul. afirmă starea de indivisiune și de aceea acțiunea în 
împărţire este indivisibilă (art. 728, 729); dar nu putem în- 
ţelege la ce anume face alusiune legiuitorul afară “numai 
dacă nu se are în vedere zidul, șanțul sai gardul care 
desparte două proprietăţi şi care se presupune că este .co- 

mun (art. 590 şi urm.). 

Art. 1862. Dacă viţiul posesiunii consistă în discontinuitate, în în- 

trerupţiunea .saii în precaritatea sa, veri-cine are interes ca să nu fie 

prescripţiunea împlinită "i pâte opune. . 

Dară clandestinitatea şi tulburarea posesiunii sunt viţii numai re- 

lative şi nu pot fi prin urmare opuse de cât numal de cei în privinţa că- 

ror posesiunea a avut un asemenea caracter.. 

28. Prescripţiunea este și un mod de dobândire a pro- 
prietăţii sau a usufructului, usului, abitaţiunii şi a servitu- 

ților prediali; acel ce dobândesce proprietatea a prescris 
fața cu adevăratul proprietar. Posesiunea, fără. de care nu 
pote fi prescripţiune, trebue discutată față cu cel contra că- 

rui se prescrie și așa, fiind ori-ce vițiii al posesiuni nu ar 
putea fi de cât relativ. Romanii așa, priviaii lucrurile şi de 
acea cele trei vițiuri, violența, clandestinitatea, şi precarita- 
tea, eraii relative, adică existaii faţă cu proprietarul numai. 
De îndata ce modernii au găsit de cuviinţă să pue între ca- 
lităţile -posesiunii utili continuitatea și neîntreruperea, adică 
între viţiele posesiunii discontinuitatea, și întreruperea, 
adică condițiuni după care să se determine calitatea sat 
viţiul posesiunii, 6ră nu să se caute dacă a durat sait nu



DESPRE PRESCRIPŢIUNE - 835 

posesiunea în timpul cerut de lege, a trebuit să se facă dis- 
tinețiunea, între viţiele, pe cari le pâte invoca ori-cine Şi vi- 
iele cară nu sunt de cât relative. 

Comentatorii codului Napoleon, în lipsă de text, dis- 
-cută cari anume viţii pot fi invocate de ori-cine și cari nu 
sunt de cât relative. Aşa, ca exemplu, putem cita, pe Lau- 
rent (SSXII, n. 280) şi pe Guillouard (|n. 453), cari susţin 
că clandestinitatea este un viţiii absolut. Marcad6, vorbind 
de fie-care viţiii âl posesiunii, are grija să arate dacă este 
un vițiă relativ sau absolut şi ajungând la precaritate, dice: 
„Precaritatea posesiunii nu este, ca, violența Şi clandestini- 
tatea, un viţii numai relativ; ea constitue, ca întreruperea 
Și discontinuitatea, un viţiii absolut şi care pâte fi opus, nu 
numai de acela de la care detentorul precar ţinea dreptul 
“săi și pentru care el posedă, dar şi de toți cei-lalţi“ (art. 
9934, VI). o | 

29. Cum vedem, redactorul rumân a urmat cu totul pe 
-Maread6. Dacă, repetăm, legiuitoryl_ modern ar fi urmat pe 
Romani și ar fi vădut în discuțiune sai în întrerupere și 
în detențiune nu simple viții de posesiune dar.elemente es- 
-elusive ale posesiunii, nu ar fi ajuns acolo ca Mareadâ să qică 
că este posesor și acela care posedă pentru cel de la care 
ţine dreptul săi și nu ar fi ajuns la o soluțiune care pâte 

“fi criticată. 
In adevăr, se pricepe că acel care nu a progedat con- 

“tinuii, saii acela a cărui posesiune este natural întreruptă, orl- 
care nu este de cât un detentor să fie contestat în posesiu- 
“nea sa de ori-cine are interes, dar ca ori-cine, afară de 
„acela care a îngăduit sati'a tolerat pe un altul să posede, 
să invoce acest vițiii, juridice vorbină, lucrul se pricepe mai 

„grei. | | 
30. Maread€ şi redactorul nostru, afirmând că întreru- 

„perea este un viții absolut,. afirmă în parte o inexactitate. 
Nu oră-ce întrerupere constitue un viţiii absolut, acâsta este 
exact pentru întreruperea naturală, pe când întreruperea 
civilă nu o p6te invoca de cât de cel ce a făcut-o şi de 
acei căror-expres legea le recunâsce dreptul de a invoca 
(art. 1866). * 

31. In resumat, codul civil face să figureze între viţiele
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posesiunii nu numai violenţa, clandestinitatea şi precaritatea, 

dar încă și detenţiunea, pe care o cuprinde în precaritate, 
discontinuitatea şi întreruperea. . 

Intre aceste viţii codul civil distinge pe cele absolute, 
cari sunt discontinuitatea, întreruperea (naturală) şi preca- 

ritatea (în care intră detenţiunea), viţii ce pot fi invocate de 
ori-cine și pe cele relative, violența şi clandestinitatea şi 

"cari nu pot fi invocate de cât de cel către care posesiunea 

este violentă şi clandestină. 

„drt. 1850. Continuitatea şi neîntreruperea posesiunii sunt dispensate 

de probă din partea celui ce invocă preseripţiunea, în acest sens că, po- 

sesorul actual care probâză că a poses într'un moment dat mai înainte, 

“este presupus că a poses în tot timpul intermediar, fâră însă ca acesta să 

" împedice proba contrarie. - 

Art. 1854. Posesorul este presupus că posedă pentru sine, sub nume 

proprietar, dacă nu este probat că a început a poseda pentru altul. 

Art. 1855. Când posesorul a început a poseda pentru altul, se pre- 

supune că a conservat aceași calitate, dacă nu este probă contrarie. 

32. Cum trebue presumată o posesiune, “utilă sai vi- 
“țiată ? Credem că nu pâte fi îndoială că viţiul unei posesiuni 
nu se presumă ci trebue dovedit, de acela care pretinde că 

posesiunea este viţiată. Codul Napoleon 'şi dă ostenâla să o 
spue în art. 2230, care a fost reprodus în art. 1854. Dacă 

redactorul: codului Napoleon o spune acâsta în special este 
- pentru a ajunge la soluţiunea dată de articolul ce urmâză 
"(2231),-că cel ce a început o posesiune pentru altul este pre- 

sumat că a continuat posesiunea cu acelaş caracter.. Aceste 
idei le exprimă și redactorul nostru în art. 1854 şi 1855. 
„Mai găsim încă în codul Napoleon și art. 2234 după 
care acel ce posedă astă-di și dovedesce căa posedat 
la o epocă anteridră determinată este considerat că a po- 

sedat în tot timpul intermediar. Negreşit că este vorba de 
o posesiune utilă. Redactorul rumân restrînge regula numai 
la continuitatea şi la neîntreruperea posesiunii, pentru că 

„aşa înțelegezMareads art. 2234. „Nu posesorul este ţinut a 
dovedi continuitatea și neîntreruperea posesiunil sale pe 
timpul duratei ei; de îndată ce, posedând astă- -dă, probâză 
că a posedat altă dată, legea trage ea însă- -ȘĂ din aceste două 
fapte presumpţiunea că posesiunea sa a durat în tot tim-
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pul intermediar, afară numai dacă adversarul probâză că este 
alt-fel: „probatis estremis, praesumantur media“ (art. 2234, III). 

In resumat posesiunea este tot-d'a-una presumată utilă, 
cel ce pretinde că este viţiată trebue să dovedâscă. O po- 
sesiune începută utilă şi utilă adi se presupune utilă în tim- 

pul intermediar. O posesiune începută precară este presu-! 

mată că a păstrat acest viţiii; dacă nu se dovedesce, în mo- 

dul cum vom vedea îndată, ca posesiunea s'a spălat de acest 
viţiă. 

Art. 1956. Posesiunea viţiată prin vre una din. causele arătate în 

art. 1847 devine posesiune „utilă, îndată ce acel viţiii încetâză în vre un 

mod 6re-care.: : 

Avt. 1857. Posesorul care posedă 'nu sub nume de proprietar, nu 

pâte să schimbe el însuşi, fie prin sine singur, fie prin alte persone in- 

terpuse, calitatea unei asemenea posesiuni. 

„Art, 1858. Posesiunea care se exercitâză nu sub nume de proprietar, 

nu se pote sehimba în posesiune utilă de cât prin vre unul din următârele 

patru moduri : 

1. Când deţinătorul luerului primesce cu bună credință de la o al 
treilea persână, alta de cât adevăratul proprietar, un ditlu translativ de 
proprietate, în privinţa lucrului co deţine. - 

„ Când deţinătorul lucrului n€gă dreptul celui de la care ține po- 

sesiunea, prin acte de resistenţă la exerciţiul dreptului săi. 

3. Când deținătorul străimută posesiunea lucrului printrun act cu 

titlu particular translativ de proprietate, la altul care este de bună credinţă. 

4. Când transmisiunea posesiunii din partea deţinătorului la altul se 

face printr'un act cu titlu universal, dacă acest succesor universal este de : 

bună credință. 

33. Articolele 1856—1858 sunt introduse de legiuitorul 
rumân și explicarea „lor are un interes deosibit!). La Ro- 

mană O posesiune care începea cu violență sai era precară, 

ca. şi posesiunea, lucrurilor furate, nu putea duce la uzuca- 

piune nici chiar dacă bunul trecea în posesiunea altuia ; fie 

chiar de bună credință; trebuia ca lucrul să reintre în po- 
sesiunea proprietarului și numai după acea se putea începe 

o posesiune utilă. Pentru câte trele aceste casuri era prin- 
cipiul spoliatus ante omnia restiluendus. 

:) Vedi asupra acestei materii axticolele D-lui N. Budişteanu, Dreptul 

m, 55 şi 56 din 1890; er asupra celor-l'alte viţil n. 79 şi SO acelaş an.
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In codul Napoleon găsim următârele două articole = 
Art. 2240 (ca complectare a art. 2231). „Nu pâte cine-va. 

prescrie contra titlului săi, în acest înțeles că nu pâte să-- 
şi schimbe singur causa şi principiul posesiunii sale.“ Art. 
2241. „Pote cine-va preserie contra titlului săi în acest înțe- 

les că prescrie liberarea obligaţiunii ce a contractat. « 
Nu avem să ne ocupăm de art. 2241 care este relativ” 

la presecripțiunea liberatorie. Să cercetăm însă cum se co- 
mentâză art. 2940 (Marcade art. 2241, V). „Nu pâte cine-va- 
să-și schimbe singur causa şi principiul posesiunii sale, 
adică transforma, singur și el însuși în posesiune cu titlu. 
de proprietar posesiunea pe care o avea mai înainte cu 

titlu precar; şi că nu pote ajunge acolo de cât obținând de: 
la un al treilea un titlu noii, sati făcând să intervie pro- 

prietarul chiar prin contradicţiune ce i se opune.“ 
Ce face redactorul rumân? Mai întâiui art. 1856 exprimă. 

un adevăr simplu și care nu are trebuință de demonstrare- 
că îndată ce unul din viţiele arătate la art. 1847, prin ur- 
mare și vițiul precarităţei, încet6ză, posesiunea, devin utilă. 

După acea art. 1857 face o reservă pentru viţiul precarităţii, 
că posesorul precar nu pâte el însuși schimba titlul pose- 
siunii. Spuind acâsta, redactorul merge mai departe de cât. 
el ar voi. Riguros vorbind este inexact a spune că poseso- 
rul precar nu pâte el singur schimba titlul posesiunii, şi. 
dovada o vedem în n. 1 al art. 1858. Redactorul rumân 
voesce a spune că unde cele-lalte viții durâză numai atât: 
cât se executa faptele ce le dai nascere, viţiul precarităţii 
este permanent şi ca să “înceteze trebue să intervie un. 
alt fapt. a | 

34. Și acum în ce mod încetâză viţiul precarităţii. Ar- 
ticolul 1858 înşiră patru casuri. Redactorul nu se ocupă de 
casul în care un al treilea uzurpâză imobilul; acesta pâte: 
după 30 de ani să-l prescrie. Articolul nu se ocupă nici de: 
casul în care un al treilea pricinuesce cu just titlu şi cu 
bună credință lucrul de la o persână alta de cât proprie- 
tarul şi posesorul precar. | 

Casurile de cari se ocupă art. 1858 'sunt de două ca- 
tegorii: una (numerile 3 şi 4) presupune că posesorul pre- 
car transmite unui al treilea posesiunea. Vom alătura aceste



DESPRE PRESCRIPȚIUNE 839 

casuri la explicaţiunea articolelor cari urmeză. Altă categorie 
presupune că însuşi posesorul precar schimbă natura, po- 
sesiunii şi acesta pâte avea loc în dou feluri. 

35. In primul cas legea presupune că posesorul precar 
obține un titlu translativ de proprietate de la o persână pe 
care o crede proprietară a lucrului. Lucrul acesta se pâte 
întîmpla. Presupunem că Primus este arendaşul lui Se- 
cundus; în urmă se presintă la Primus Tertius și i spune 
că Primus i-a vindut moșia lui, saii i-a dăruit-o sai că-l a 
moştenit (primind sistemul sustinut de noi că nu este vala- 
bilă, înstrăinarea făcută de eredele aparent. V. Vol. |, Despre - 

„Absenţi, n. 23), și "i oferă să-i vîndă moşia. Primus de bună 
credință cumpără moşia de la Tertius şi fiind de bună ere- 
dință schimbă posesiunea precară în posesiune utilă şi după. 
10 saii 20 de ani el pâte căpăta, prin uzucapiune, proprie- 
tate imobilul. 

Este numai de notat că acestă schimbare | nu pâte avea 
loc de cât existând un just titlu şi buna credință. 
| 36. Al doilea cas presupune că posesorul precar face 
acte de resistență la exerciţiul dreptului de proprietate al 

acelui de la care deține bunul, contestându-i sai negându-i 
ast-fel acest drept de proprietate. Când proprietarul somâză . 

pe arendaș a-i da arenda, acesta "i răspunde că nu-i recu- 
n6sce calitatea de proprietar. Gâna un proprietar voesce 
să exercite drepturile sale de comunitate a zidului despăr- 
țitor, vecinul "1 împedica. Legiuitorul însuși în art. 729 
spune că împărțirea nu mai pote fi cerută contra acelui care 
are în favâre prescripțiunea (V. Vol. II, Despre Succesiuni, n. 
207—208). Aci nu se mai cere just titlu nică bună credinţă 
şi nu pâte fi vorba de cât de prescripțiunea de 30 de ani 

de la, intervertirea, naturei posesiunil. 

Art. 1859. In tâte casurile când posesiunea aceluiaş lucru trece pe 

rînd în mat multe mâini, fie-care posesor începe, în persâna sa, o nouă 

posesiune, firă a distinge dacă strămutarea posesiunii s'a făcut în mod 

singular sai universal, lucrativ sai oneros. 

Art. 1860. Veri-ce posesor posterior are facultatea, spre a putea 

“ opune prescripţiunea, să un6scă posesiunea sa cu posesiunea autorului săi 

Art. 1861. Disposiţiunile celor două articole precedente nu derogă 

Ja cele prescrise prin art. 185$, în ultimul s&u alineat.
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37. ldea de a se uni posesiunea unuia cu acea a altuia. 
nu era cunoscută homanilor. Ei priviaii în o posesiune nu- 
mai faptul posesorului şi fie-care posesor trebuia să încâpă 
în persâna sa o nouă posesiune. Codul Napoleon lasă nou- 
lui posesor facultatea de a uni posesiunea sa cu acea a au- 
torului său, saii a începe în persâna sa o nouă posesiune. 
Facultatea însă de a începe în persâna sa o nouă posesiune 
însă nu o are în legea franceză de cât succesorul cu titlu. 
particular. | 

„La Romani, prin aplicarea principiului că eredele ea 
în tot locul şi situațiunea, lui. decujus, acel care a avut o 
posesiune" viţiată, de ori-ce natură ar fi fost viţiul, o trans- 
mitea ast-fel eredului, care fatal trebuia să o primâscă ast- 
fel. Codul Napoleon restrînge aplicarea acestei reguli numai 
la posesiunea precară. Art. 2237 C. N. spune că eredii po- 
sesorului precar nu pot nici ei prescrie. 

Legiuitorul rumân merge mai departe. Mai întâiii ad- 
mite idea ca noul posesor să pâtă uni posesiunea sa cu 
acea a autorului: săi. 

Apoi pentru acel care capătă posesiunea cu titlu uni- 
versal, i se lasă facultatea de a renunţa la posesiunea sa şi 
de a începe în persâna sa o nouă posesiune. Acâstă deosi- 
bire este de o importanță mare și nu trebue uitată. 

38. Acum artţ. 1861 spune că nu se derâgă prin art. 
1859 şi 1860 la cele cuprinse în ultimul alineat al! art. 1858. 

Inainte de a precisa, cum trebue să înțelegem acâstă 
reservă, să luăm categoria casurilor prevăqute în art. 
1858 când posesorul precar transmite posesiunea unui al 
treilea. | 

Numărul 3 al articolului 1S5S presupune că posesorul 
precar transmite bunul unui al treilea cu just titlu, însă cu 
titlu particular şi bună credinţă ; acesta începe în persâna 
sa o posesiune utilă. 

39. Al patrulea cas prevădut la art. 1858, care este 
singura, inovaţiune a legiuitorului rumân, permite unui suc- 
cesor cu titlu universal, Și prin urmare şi eredelui poseso- 
rului precar, să îne6pă în persâna sa o posesiune utilă ; 
însă cere ca acest succesor să fie de bună credinţă, adică 
să cr6dă că decujus era proprietarul bunului transmis.
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40. Și acum ne întrebăm ce înțelege art. 1861 prin re- 
serva ce face asupra ultimului alineat al art. 1858. 

Este de observat că dreptul pentru noul posesor de 
a începe în pers6na sa o posesiune deosebită de aceea a 
autorului săi nu are interes de cât pentru posesiunea pre- 
cară, fiind-că precaritatea este singurul vițiit persistent, în 
înțelesul că existența lui numai depinde de fapte succesive, 
cum se întîmplă pentru cele-l'alte viţii. Aşa fiind la ce se 
raporta, reserva de care vorbim? Ea nu se pâte referi de 

“cât la acea ca eredele nu pste începe în persâna sa o po- 
sesiune utilă de cât dacă este de bună credință. 

41. Vom dice încă că cel ce capătă cu o justa causă 
de la posesorul precar posesiunea bunului, însă se găsesce 
de rea credință, pâte fârte bine începe în pers6na sa 0 po- 
sesiune utilă, care să-l ducă la prescripţiune, însă numai la 
prescripțiunea de 80 de ani. Faptul că el are un titlu dela 
posesorul precar nu-i pâte crea o situaţiune mai rea de cât 
a acelui care ar uzurpa bunul în cestiune. 

42. Cea-ce qicem pentru succesorul prin act între vii 
se pote dice și pentru moștenitorul posesorului precar? Cu 
alte cuvinte n. 4 al art. trebue restrîns în aplicarea lui nu- 
mai la prescripţiunea cu just titlu sait buna credință ? Noi 

„credem că ţinând :socotâlă de cea ce exista la Romani, de 
cea ce am văqut în codul Napoleon, de modul cum sunt 
redactate art. 1858 al. 4 şi art. 1861, trebue să conchidem că 
moștenitorul precarului, când este de rea credință nu pste, 
după cum nu putea nici autorul săi, să prescrie imobilul. 

43. Vom vedea mai târgiii dacă moştenirea, faţă cu 
art. 1858 n. 4, pâte constitui un just titlu. 

„44. Posesiunea formând baza preseripțiunii acquisitive 
prin acesta chiar determină până unde s'a întins, ca limite 
prescripțiunea. Aci întâlnim principiul: Zantum praeseriptaun 
qaantum possessum. Acestă regulă întîmpină în practică 6re- 

cari dificultăţi, însă ea există şi este admisă de tâtă lumea.. 
Laurent (XXII, n. 313) prevede diferite casuri pe cari le 

resolvă. Cu ocaziunea explicării prescripțiunii de bună cre- 
dinţă, vom avea a ne întreba dacă regula pote să se aplice. 
Și în casul în care posesiunea se găsesce în contradicțiune 
cu titlul celui ce a usucapiat. e
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CAP. UI 

Despre causele cari întrerup sau cari suspend cursul 

prescripţiunii 

45. Rubrica ne arată că în acest Cap se trateză despre 

întreruperea prescripţiunii şi despre suspendarea, ei. De aci 

două secţiuni: 
Secţiunea | (art. 1563—1873): Despre causele cari întrerup 

prescripțiunea ; | 

Secţiunea IL (art. 1874—1885): Despre causele cari suspend 

cursul preseriptiunii.: 

Art. 1863. Prescripţiunea pâte 4 întreruptă sati în mod natural sai 

în mod civil. i 

"46, Avem două feluri de întrerupere, acea care se face 

în mod natural şi care se rapârtă la posesiune, prin ur- 

mare se aplică numai la prescripţiunea acquisitivă și între- 

ruperea în mod civil, comună amîndoror preseripțiuni. Vom 

vorbi în parte de fie-care din aceste întreruperi și apoi vom 

arăta cari suut efectele întreruperii. 

Intreruperea în mod natural 

Art. 1864. Este întrerupere naturală: , 

1. Când posesorul este şi rămâne lipsit, în curs mai mult de un an, 

de folosinţa lucrului, saii de către vechiul proprietar sat de către o a treia 

persână ; 

2. Când lucrul este declarat nepresetriptibil în urmarea unei trans- 

formări legale a naturei sati destinaţiunii sale. 

47. Cunscem deja că dacă pentru a se căpăta 0 po- 

sesiune se cere cele două elemente, detenţiunea materială 

a lucrului şi întenţiunea de proprietate, acest, din urmă ele- 

ment este suficient pentru a se păstra posesiunea. Legal 

vorbind cine-va nu perde posesiunea pentru-că nu are de- 

tențiunea, materială, spre a se dice că s'a perdut posesiunea, 

trebue ca un al treilea să o ia şi încă să se menție într'însa,
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cel puţin un an. Posesiunea anuală face posesor pe cel ce 
o are și este încă garantat cu acţiunea posesorie (Proc. 
civ., art. 60). | 

Intreruperea va avea, loc ori de cine va fi ea făcută. 
Pentru acâstă întrerupere este esact cea ce dice art. 1562 
că ori-cine o pâte invoca şi când vom determina efectele 
întreruperii naturale, vom avea a reveni asupra acestei idei. 

48. Articolul 1864 arată un al doilea cas de întreru- 
“pere a prescripțiunii, introdus de redactorul rumân. Mărtu- 
risim că ne este dificil a precisa cu Siguranță ce a avut, 
în vedere redactorul; să fie 6re casul în care un bun ese 
din comercii şi intră în domeniul public? dar atunci nu 
am avea o întrerupere ci o încetare a prescripțiunii în în- 
țelesul art. 1844. P6te că s'a gândit că pâte bunul reintră 
în domeniul privat şi se reia în stăpânire de vechiul pro- 
prietar, acesta nu pâte de cât să încâpă o nouă preserip- 
țiune, fără sa se ţie socotâlă de timpul anterior. 

Marcad6 (art. 2248, 1) numără patru ceasuri de întreru- 
pere naturală şi cel de al patrulea cas arată că este „când 
lucrul posedat și pe cale dea se dobândi prin prescripțiune 
şi schimbă natura devenind imprescriptibilă în mod absolut 
Și prin ea însăși“ (când lucrul devine impreseriptibil timporar 
Şi în consideraţiunea pers6nei proprietarului, întreruperea 
nu are loc, cum s'a vădut la art. 1561 —al nostru 1878). 

Intreruperea în mod civil 

Art. 1865. Intreruperea civilă se operă: 
1. Printr'o cerere făcută în judecată, fie introductivă de instanţă saă 

numai incidentală într'o instanță deja începulă; i 
2. Printrun act începător de executare, precum sequestrul (saisie) 

sati cererea execuţiunii unui titlu cărui legea recunsce puterea executorie. 
3. Prin recunâscerea de către debitor sau posesor a dreptului celui 

în contra cărui prescrie. - 

49. Primul cas de întrerupere civilă este o cerere în jude-: 
cată. Când cine-va are dreptul săi violat se adresâză jus- 
tiții pentru a "1 obţine şi de acea acţiune adesea se confundă 
cu dreptul. Nimic mai juridic ca intentarea unei acţiuni să 
fie cel mai însemnat act intreruptiv de prescripțiune..
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'Trebue să fim atenţi că legiuitorul rumân se mulţu- 
mesce cu cererea în judecată, fără să se preocupe dacă o 

asemenea cerere ajunge la cunoscința celui care prescrie ; 
pe când legea francesă (art. 9244) cere o citațiune. 

50. Cererea în judecată pâte să fie sai principală sai 
incidentală. Saii se intentâză o acţiune, saii se face o cerere 
de intervenţiune, sait o chemare în garanţie, sai se face o 

» cerere reconvenţională, e destul ca cel ce se află în cursul de 
prescripţiune să fie chemat fie ca detendor, fie ca garant, 

pentru ca întreruperea să aibă loc. Se pâte întîmpla că cel 

ce este în curs de prescripțiune să intente o acțiune în con- 
tra cui-va şi că acel în contra cărui se prescrie să facă o 

intervenţiune, pentru ca întreruperea, să aibă loc. 

Art. 1879. Cererea în judecată întrerupe prescripţiunea, după regu- 

lsle cuprinse în articolele 1868 şi 1869, chiar în casul când este adresată 

la o instanță judecătorâscă necompetinte şi chiar dacă este nulă pentru 

lipsă de formă. 

51. Adesea este delicat să scii înaintea cărei. autorități 
judecătoresci trebue să intentezi un proces, legiuitorul și-a 
dis că nu trebue pedepsit acela care a pornit judecata la o 
instanță incompetentă. In adevăr am spus în mai multe rîn- 
duri că, preseripțiunea se justifică pe ideia că cel ce nu exer- 

cită dreptul săi în termenul, fixat. este presumat că a re- 
nunțat la acest drept, saii că a fost satisfăcut, de îndată însă 

ce manifestarea contrarie seivesce, prin reclamarea acestui 
drept, presumpțiunea, cade. Ac6stă manifestare produce re- 
sultatul dorit, indiferent dacă se adresâză cererea la o au- 
toritate competentă sati incompetentă. 

52. Dar legiuitorul rumân a mers mai departe, el a 

admis ca întreruperea are loc chiar dacă cererea făcută în 
justiţie este nulă pentru viţiu de formă. Un act juridie nul 
ca formă nu pote produce nică un efect și de acea codul 
Napoleon decide că dacă citațiunea este nulă pentru lipsa 
de forme, prescripţiunea nu este întreruptă (art. 22147). Le- 
giuitorul rumân, pentru că la noi nu există instituțiunea 
avacurilor, a credut că nu este bine să pârdă cine-va drep- 
tul dacă din causa unei omisiuni de formă, și cu mai mult 
cuvînt, a unei insuficienți de taxa de timbre, peliţiunea de 

A
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“chemare în judecată (principală sati incidentală) este nulă. 
Mareade (art. 2228, III), în critica ce face codului Napoleon 
care hotărăsce că citațiunea nulă nu întrerupe preseripțiunea, 
“justifică mai înainte inovaţiunea legiuitorului rumân. „Mai 
mult, nu numai pentru o rațiune egală, dar pentru o ra: 
țiune mai forte, ar fi trebuit, pentru motiv de equitate, ca 
întreruperea să aibă loc atunci când asignațiunea ar fi nulă 
ca formă“. 

Ari. 1968. Cererea făcută în judecată nu va putea întrerupe prescrip-" 
țiunea, de cât dacă va îi încuviinţată de judecător prin hotărîre de nerevo- 
cabile autoritate. 

In casul acesta nici o prescripţiune nu pâte curge de la formarea 
cererii în judecată şi până la pronunţarea unei asemenea hotăriri. 

„Art. 1869, Dacă cel ce a format cererea în judecată lasi să se peri- 
meze acea acţiune a sa prin nelucrare ; dacă se desistă de acea cerere pen- 
tru vre un alt motiv afară de nulități de formă sati de necompetenţa in- 
stanţei către care a fost făcută, nici o întrerupere de prescripțiune nu 

_pâte fi. | | 
Art. 1871, In casurile prevădute în art. precedent preseripţiunea nu 

"va fi întreruptă de cât dacă cel interesat va fi fâcut, mal înainte de hotă- 
rîrea de perempţiune, ce ar putea fi pronunţată în contra sa, 0 nouă cerere 
de bună şi cuvenită formă şi. dacă acestă după urmă cerere i se va fi în- 
„cuviiuţat, după cum se arată în art. 1868. . 

„Art. 1891. Instanţele începute şi delăsate se vor prescrie, în lipsă 

de cerere de perempţiune, prin trei-deci de ani socotiți de la cel după 

urmă act de procedură, orl-eare ar fi termenul de prescripţiune al acţiuni- 

lor în urma căror se vor A început acele instanţe. 

53. Chemarea în judecată nu întrerupe preseripţiunea 

dacă cel ce a făcut-o, până în cele din urmă, nu obţine o 
hotărîre în favârea sa. Lucrul este evident. Dacă eel ce a 

reclamat perde judecata, prescripțiunea nu are interes. Art. 

1891 este introdus de redactorul rumân. că ce dicea, Mar- 
cad6 (art. 2241). „De aminteri întreruperea făcută prin cererea 

în judecată nu este de cât conâiţională; ea este subordonată 
“succesului ulterior al cererii, ca nu se produce, dice expune- 

rea de motive, de cât condițional în cas în care cererea este ad- 

misă.“ In adnotaţiunea Christescu n. 5 a 'art. 1868 (repro- 
dusă în adnot. de sub art. 1871) se citâză o decisiune a 

-curţii de apel din Iaşi, care face aplicare a celor spuse în 
'al. | al art. 1868, hotărînd că „o cerere subsidiară făcută
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înaintea instanţei. de -apel şi : respinsă ca răi introdusă nu 
întrerupe prescripțiunea.« | 

54. În afară de casul în care judecata a respins cererea 
celui ce-a reclamat şi a întrerupt preseripţiunea, sunt Și 
alte casuri în cari intentarea acţiunii pâte să rămâe făra. 
efect. Ast-fel avem mai întâiii casul când acţiunea intentată 
s'a declarat perimată. În adevăr, după art. 257 proc. civ., 
o acțiune pote fi perimată dacă a r&mas în nelucrare în 
timp de doi ani şi dacă partea adversă a, cerut perimarea. 

Perimarea nu ridică dreptul acelui care a suferit-o de 
a porni o nouă judecată; însă prima intentare a, acţiunii se 
consideră ca cum nu a avut loc și prin urmare întreruperea, 
de preseripțiune nu a avut loc. 

Se pâte întîmpla ca prescripțiunea, să se împlinescă în 
intervalul de la primu intentare a acţiunii perimată până la 
-0 a doua intentare, atunci perimarea acţiunii atrage şi per- 
derea dreptului. 

55. Un alt cas în care prescripţiunea pâte curge pen- 
dente lite este şi atunci când cel ce a intentat acţiunea se 
desistă de la ea. După art. 260 proc. civ., desistarea pâte 
să aibă loc sai prin acordul comun al ambelor părți sau 
numai prin o declarare a reclamantului. In primul cas pro- 
cesul este stins cu totul și numai pâte fi vorba de întreru- 
pere sai de curgere de prescripţiune. Ultimul însă când 
desistarea, se face de reclamant Singur, acesta pâte porni 
un noii proces, daci dice finele art. citat, dreptul nu s'a prescris. 

56. Articolul 1591 prevede un ultim cas, care în prac- 
tică se presintă fârte rar, acela în care instanța începută, 
însă nedeclarată perimată, a stat în nelucrare treă-deci de 
ani. Aci prescripţiunea începută, înaintea pornirii judecății 
este definitiv întreruptă însă, pendente lite, începe o nouă 
Prescripţiune de la cel din urmă act de procedură. 

Să notăm că textul spune ca instanță este care se pre- 
scrie, prin -urinare dacă a intervenit o hotărîre art. 1891 nu 
mai este aplicabil. Ne vom întrece asupra acestui punct 
când vom vorbi despre preseripţiunea de trei-deci de ani 
a hotărîrilor. | 

57. Cele ce am spus asupra curgerii prescripțiunii, pen- dente lite, atunci când acțiunea a fost regulat intentată, se
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aplică cu mai mult cuvînt şi atunci când intentarea acţiunii 
este neregulată, fie pentru că a fost dusă la o instanţă in- 
competentă, fie că este nulă pentru lipsă de formă. Artico- 
lul 1871 vorbesce numai de casul: perimării instanţei, ca, 
„unul ce se ivesce mai des, însă el se aplică și în casul de 

„„desistare și în ceasul de preseripţiune a instanţei. 
"58. Până aci.nici o dificultate. Intrebarea însă care se 

impune serios este, dacă art. 1870 mai pâte fi invocat atunci 
când a intervenit o hotărîre care a declinat competenţa in- 
stanței. înaintea cărei a fost îndreptată acțiunea, sai când a fost 
anulată, pentru lipsă de formă, cererea în judecată. Marcad6 
(art. 2248, III) se pronunţă ast-fel: „Nu este îndoâlă, încă 
odată, dacă o cerere este respinsă pentru incompetenţă, 
presocripțiunea rămâne eficace, nu numai pentru timpul care 
procedase asignaţiunea, dar și pentru timpul care a prece- 
dat hotărîrea. Dacă.o perimare de instanță are efectul de 
a nu.se considera preseripţiunea ca neîntreruptă cu mai 
mult cuvînţ trebue să decidem acâsta când cererea s'a des- 
ființat prin judecată. Articolul 1871, referitor la art. 1870, 
ambele introduse de redactorul rumân spune cura, că nu- 
mai “atunci preseripțiunea este întreruptă, dacă cererea a 
fost încuviințată. 

„59. In fine prescripţiunea nu curge pendente lite numai 
între părţile litigante, sati acelea, pe cari aceste părți le re- 
presintă, pentru-că un al treilea posesor al unui bun pâte 
să continue o preseripţiune începută, sati să o înc6pă chiar 
în timpul procesului în care el nu figurâză (arg. art. 1885). 

60. Al doilea cas de întrerupere în mod civil a „prescripțiunii 
este un act începător de executare, sai chiar simpla cerere 
de executare. | _ | 

Se dă ca exemplu de act începător.de executare se- 
questrul, bine înțeles acel de urmărire... După noul cod de 
procedură (art. 496) primul. act începător de executare în 
urmărirea imobiliară este comandamentul. | 

Așa cum este redactat n. 2 al art. 1865:ne duce la.re- 
sultatul că o cerere de executare a unul titlu, act autentic 
sati hotărire, este un act întreruptiv de prescripţiune pe 
când o somaţiune .nu are acelaș efect. 

61. Al treilea act întreruptiv de prescripțiune este recun6s-
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cerea, din partea, celui ce prescrie a dreptului în contra că- 
Trui se prescrie. 

Dacă mi se recun6sce dreptul, eii nu am trebuință a 
face să se constate în justiţie şi este natural că o aseme- 
nea recunbscere să fie un act întreruptiv de prescripțiune. 

„Este de observat că recunâscerea care întrerupe pre- 
scripțiunea nu trebue confundată cu un act recognitiv, pen- 
îru care se cere unele condițiuni de forme. Sub ori-ce formă 
ar fi dată, prin act autentic sati privat, înscris sati oral, ex- 
presă saii tacită, recunâscerea este un act întreruptiv de 
prescripțiune. E 

62. Nu mai puţin însă este adevărat că recunscerea, 
-de şi nu cre6ză un drept, totuși, pentru a avea de resultat 
întreruperea prescripţiunii, trebue făcută de o persână ca- 
pabilă sai de a înstrăina, sai de a se obliga. O recunâs- 
cere în justiție nu creâză o obligaţiune, însă ea nu pâte fi 
ținută în s6mă dacă nu este făcută de acesta care pSte dis- 
“pune de dreptul recunoscut. 

Efectele întreruperii 

Ari. 1867. Intreruperea fie civilă, fie naturală, şterge în totul veri-ce 
„Prescripţiune începută înaintea sa; în nici un cas acea prescripţiune nu 
mai pâte fi continuată. Posesorul saă debitorul începe o nouă prescrip- 
țiune după ce actele constitutive de întrerupţiune încetâză, conform na- 
turei lor aci mai jos stabilite, 

63. Intreruperea preseripțiunii este un act care are 
consecințe grave, tot timpul care a precedat actul de între- 
rupere este cu totul perdut, așa că pentru a se ajunge la. 
O nouă preseripțiune, trebue un noii timp care să încâpă îndată ce causa intreruptivă înceteză. 

64. Mai mult dacă o prescripţiune este întreruptă, pre- seripțiunea, care reîncepe va fi tot-d'a-una de 30 ani, chiar dacă natura, dreptului ar fi cerut după lege o prescripţiune 
mai mică. | - 

Acâstă soluțiune pare a nu fi admisi de Curtea de Casaţiune la noi; noi credem că ea este cea adevărată. Re- dactorul nostru face o aplicare a acestei reguli Ja finele art.
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1891, unde se dice că instanțele judecătoresci se prescriii 
prin 30 de ani, ori-care ar â termenul de prescripţiune al 
acţiunei începute. 

Art. 1866. Efectele întreruperii prescripțiunil prin vre-unul din mo- 
durile naturali, sunt absolute: întreruperea civilă, afară de excepţiunile 
coprinse în art. 1872 şi 18783 şi alte asemeni, nu folosesce de cât celui ce 
o face şi nu va vătăma de cât celui contra cărui se face, 

65. Cum vedem există o deosebire mare între o întreru- 
pere naturală și o întrerupere civilă. Intreruperea natu- 
rală este generală și folosesce ori-cui, indiferent de ori-cine 
ar fi produsă. Numai până aci art. 1862 al. 1 este exact, 
când afirmă că discontinuitatea este un viţii al posesiunii 
pe care "1 pote invoca ori-cine. Din contră, întreruperea, ci- 
vilă, chiar pentru preseripțiunea acquisitivă, nu profită de 
cât celui ce a făcut-o sait representanţilor lui. 

Art. 1872. Intreruperea civilă a preseripţiunil, făcută în contra unui 
din debitorii solidari, are efect în contra tutor celor-l-alți codebitori ar' săi. 

Intreruperea civilă făcută în contra unui din comoşienitorii unui 
debitor solidar nu are efect în contra celor-l-alți comoştenitori, chiar dacă 
creanța ar fi ipotecară, dacă obligațiunea nu este nedivisibilă. Asemenea 
întrerupere nu are efect în contra codebitorilor debitorului defunct, de 
cât în măsura părţii de obligaţiune a moştenitorului contra cărui s'a făcut 
întreruperea, 

Spre a întrerupe prescripțiunea în contra acelor codebitori, tre- 

bue o întrerupere fâcută contra tutor comoştenitorilor debitorului defunct. 

66. Explicarea acestui art. am dat-o în vol. II, Despre 
contracte saii convențiuni la n. 302 şi 303, în privința debitori- 

lor solidară şi a, moștenitorilor unui din debitori și la n. 356 
pentru obligaţiunea indivisibilă. 

Art. 1873. Intrerupţiunea civilă a prescripţiunil, făcută în contra de- 

bitorului principal, are efecte şi în contra cauţiunii. 

Intreruperea fâcută în contra cauţiunii nu pâte opri cursul prescrip- 

țiunii datoriei principale. 

67. O obligaţiune este însoţită de o fidejusiune; între- 
ruperea ce se face către debitorul principal are efect faţă 
şi cu fidejusorul. Mărturisim că cu t6tă aprobarea ce se dă 
acestei soluţiuni de către unii comentatori (Marcadf, art. 2250 

65153 di
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II), :nu ne putem abţine de a o critica. Am cauţionat o da- 
torie, creditorul nu mă châmă în judecată 30 sati 40 de ani, 
am dreptul să mă bucur de protecţiunea ce legea acordă 
prin crearea prescripţiunii și cu tote acestea nu sunt libe- 
rat, pentru-că a putut să fie întreruptă prescripțiunea faţă 
cu debitorul principal. Se. dă ca argument considerațiunea 
că fidejusiunea, ca accesorie, trebue să urmeze sârta obliga- 
țiunii principale şi se perde din vedere că acâsta ar fi esact 
numai că accesoriul nu p6te exista fără principalul, precum 
cauțiunea, nu pâte fi ţinută la mai mult de cât obligaţiunea 
principală. Dovadă de ceea ce arătăm este că dacă în loc 
de o fidejusiune presupunem o cauțiuue reală, o ipotecă, 
ac6sta va fi stinsă după 30 de ani, chiar dacă o întrerupere 
a avut loc faţă cu debitorul (art. 1804, 4). 

63. Redactorul rumân însă a credut să introducă un al 
douilea alineat, după care o întrerupere a prescripţiuniă 
faţă cu cauțiunea, nu are efect față cu debitorul principal. 
Și aci redactorul rumân este inspirat de la Maroadâ (. c.). 
Și fiind-că prin aplicarea regulei că accesoriul urmâză prin- 
cipalul, legiuitorul a trecut acâstă disposiţiune, va trebui să 
ferim de a admite ideia inversă și a dice că se va întrerupe 
tot ast-fel prescripţiunea contra debitorului principal, în- 
trerupând-o contra cauţiunii. Aci avem o dovadă dea con- 
staia unde ajungem dacă aplicăm nepotrivit o regulă de 
drept necontestată. Se dice că ceea ce se petrece faţă cu 
accesoriul nu pâte influența principalul, acâsta nu este ab- 
solut exact, dar să trecem |! Intrebarea este: întreruptă fiind 
prescripţiunea faţă cu cauţiunea, la ce folosesce acâsta, ere- 
ditorului ? Ore cauţiunea nu pâte dice, când va fi urmărită, „et 
nu mai suntținută la datorie, accesorul nu pâte căuta fără prin- 
cipal, datoria principală este stinsă, conform art. 1681, et 
garantul "ți pot opune tâte excepțiunile datornicului -prin- 
cipal, inerente datoriei și după art. 1082 sunt liberat pen: 
tru-că, din eausă, nu pot fi subrogat în drepturile tale! In- 
suși Marcad6 recunâsce că datoria principală este stinsă și Că cauțiunea atunci numai va fi ţinută când ar fi făcut o 
nouă promisiune de a plăti datoria. 
, În resumat, o întrerupere a preseripțiunii față cu fide- 
Jusorul nu este de nici un folos creditorului, datoria este



DESPRE PRESORIPŢIUNE 851 

„stinsă față chiar cu acesta. Soluţiunea nu se 'schimbă nici 
în casul când debitorul principal a oferit cauțiunea, pentru 
“că numai în relaţiunile de la debitorul principal către fide- 
jusor, fidejusiuneu este asemănată unui mandat, | 

SECȚIUNEA II 

Despre causele cari suspend cursul prescripțiuni! 

Art, 1874. Suspensiunea opresce cursul prescripţiunii, pe timpul cât 
-dur6ză, fără însă a o şterge pentru timpul trecut, 

"69. Cum vedem există o mare deosebire între efectele 
“unei suspendări a preseripţiunii şi între acele ale intreruperii 
preseripțiunii. Dacă întreruperea face să se pârdă tot timpul 
“trecut, nu tot ast-fel este și pentru suspendare. După cum 
„arată chiar cuvîntul, suspendarea ține în loe cursul pre- 
-scripțiunii atât cât dureză; însă îndată ce causa suspendării 
“încetăză, începe 6răși cursul preseripţiunii de acolo de unde 
rămăsese, ținându-se în socotâlă timpul trecut până la sus- 
-pendare. | 

70. Mai există încă o deosebire între suspendarea pre- 
'seripţiunii şi întreruperea ci în mod natural. Scim că de o 
întrerupere în mod. natural profită ori şi cine, chiar acela 
care nu a făcut-o, pentru suspendare nu este ast-fel. Sus- 
„pendarea, este relativă, adică nu profită de cât acelui în fa- 
„r6rea, cărui suspendarea este creată. 

La acâstă regulă întâlnim o singură excepțiune pentru 
-casul în care dreptul sait obligațiunea ce se prescrie este 
indivisibilă. Art. 642 relativ la o servitute este o aplicare a 
regulei ce dăm aci (V. vol.I, Despre servitudini, n. 1283, Vol. II, 
“Contract Şi convenţiuni, n. 357). 

Art, 1875. Prescripţiunea curge în contra verl-cărel persâne care nu 
„ar put6 invoca o excepţiune anume stabilită de lege. 

71. Suspensiunea prescripțiunei. este o excepţiune şi 
«de aceea nu se pot admite alte casuri de suspendare, în 
„afară de acele prevădute de lege.
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In stabilirea ceasurilor de suspendare legiuitorul a fost 

condus de regula : contra non valente agere non curit praescriptio. 

Acâstă regulă este fundată pe echitate; nu poţi face să su- 
fere o perdere pe acela care nu a putut întrerupe prescrip- 
țiunea. Non valeus este acela care saii fisicesce, sai juridic: 
nu a putut face act întreruptiv de prescripţiune. 

Dacă însă regula contra non valentem agere non curit Drae- 
scriptio a fost care a condus pe legiuitor în a admite casu- 
rile de suspendare a prescripţiunei, nu putem însă dice că 
acestă regulă, există în mod absolut. Sunt ceasuri în carr! 
cine-va fisicesce este în imposibilitate a întrerupe o pre- 
scripțiune, de exemplu, un nebun care nu este interdis, şi cu 
tote acestea preseripțiunea curge în contra lui. Tot ast-fel o. 
succesiune vacantă, cărei încă nu s'a numit un curator, pâte 
suferi de o prescripțiune ce curge în acest interval. 

Art. 1876. Preseripţiunea nu curge în contra minorilor şi interdişilor,. 
afară de casurile determinate prin lege. 

72. Primul cas de suspendare 4 prescripțiunii este în favorea. 
mânorilor şi înterdişilor. Minoritatea era singurul cas de -sus- 
pendare în legea Caragea. Art. 9. P. VI, C.L. „Paragrafele- 
de mai sus, la cei nevârstnici să se socotâscă de la două- 
deci şi cinci de ani ai vârstei lor înainte. După codul Ca- 
limach, prescripțiunea nu pâte începe contra, celor cari pentru. 
lipsa minţii nu sunt în stare a-și ocârmui însuşi ale lor drituri, 
precum împotriva mevârstuicilor, a sărdimanilor, împotriva nebunilor: 
şi a celor smintiţi, ori timpiţi la minte şi a robilor ($ 1964). Pre-: 
scripțiunea începută continuă în contra, acestora, dar nu pâte 
fi împlinită de cât patru ani socotiți din depărtarea împedicărilor 
arătate mai sus ($ 1065). Cod. austriac prevede doi ani. Aceeaşi 
idee în codul german, însă termenul redus la Gluni saii mai pu- 
ţin pentru preseripțiunile mai mici, după încetareaincapacităței. 

Preseripţiunea este suspendată chiar în favârea, mino- 
rilor emancipați, de şi ei pot intenta unele acţiuni. 

„Art. 1877, Prescripţiunea curge în contra femeii măritate în privinţa 
averii sale parafernali, chiar şi dacă aceea se afli sub adminisiraţiunea 
bărbatului, cu reserva însă, pentru casul acesta, de acțiune recursorie a 
femei! în contra bărbatului.
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Art. 1878. Prescripţiunea nu curge, pe cât timp ţine căsătoria, în 

contra femeii măritate, în privinţa imobilului dotall, cari nu ai fost de- 

clarate alienabili prin contractul de căsătorie, de cât dacă va fi început a 

„curge mal înainte de căsătorie, sai din momentul separaţiunii patrimo- 

niilor, conform art. 1256—1270, veri-care ar îi epoca în care a început po- 

“sesiunea, | . 
Art. 1879. Nu este supusă prescripţiunea, pe cât timp ţine căsătoria» 

acţiunea de nulitate a femeii contra actelor fâcute de dinsa fără autorisa- 

iunea bărbatului sati a judecății, în casurile în care legea declară obliga- 

torii acele autorisări. 
Art. 1880. Nu este asemenea supusă preseripţiunea, pe cât timp ţine 

căsătoria, nici o acţiune a femeii, care ar put să se resfrângă cum-va în 

contra bărbatului, de ar fi exercitată de femee în contra unei al treilea 

persâne. - 

73. Al doilea cas de suspendare a prescripțiunii este relativ 

la imobilul dotal. In principii prescripţiunea curge în contra 

femeii măritate, cu tote că ea nu pâte porni judecată de cât 

cu autorisarea bărbatului saă a justiţiei, aşa că excepţional 

numai femeea măritată profită de suspensiune. 

Legiuitorul, ca să asisure şi mai mult familii imobilul 

dotal, pe lîngă aceea că La declarat inalienabil, Pa declarat 

impreseriptibil cât dureză căsătoria. 

74. Cu tâte acestea imobilul dotal pâte fi preseris în 

timpul căsătoriei. i 

a) Când prin contractul de căsătorie s'a declarat imo- 

Bilul dotal alienabil. Aci impreseriptibilitatea merge în para- 

lel cu inalienabilitatea. 
75. 5) Dacă preseripţiunea asupra imobilului începuse 

mai înainte de a fi constituit dotă, ea nu continuă chiar în 

timpul căsătorii. Aci se prescrie un imobil inalienabil. 

76. 6) In fine prescripţiunea reîncepe după ce femeea 

a dobândit separaţiunea de patrimonii. 

77. Al treileu cas de suspendare u prescripțiunii este relativ 

la, acţiunea în nulitate a femeii măritate pentru obligațiunile 

contractate de ea fără autorisarea bărbatului sai a justiţiei. 

Aci 6răşi avem o excepţiune la, aceea că preseripţiunea curge 

în contra femeii măritate, însă el nu este special femeii mă- 

ritate ci se aplică la ori-ce acţiune în nulitate coprinsă în 

art. 1900. 

78. Al patrulea cas de suspendare este relativ la ori-ce ac-
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țiune a femeii măritate care ar putea să se resfrângă asupra. 
bărbatului. Bărbatul, de exemplu, a înstrăinat un imobil pa- 
rafernal al femeii, sati dă în locaţiune un asemenea imobil, 
femeea este în drept a ataca vîndarea saii locaţiunea, însă. 
cum cumpărătorul sai locatarul ai recurs contra bărbatului, 
acţiunea femeii se resfrânge contra acestuia și preseripţiunea. 

„dreptului femeii este suspendată în timpul căsătoriei. 

„. Art, 1881, Prescripțiunea nu curge între soci pe cât timp ţine că-- 
'sătoria, 

79. Al cincilea cas de suspendure a prescripţiunei este re- 
lativ la, relaţiunile dintre soci. Se pricepe uşor ca între soci 
să nu curgă preseripțiune. Aci ar fi un caz de nevaletudine. 
morală ; el era trecut Şi în codul Calimach ($ 1966); precum 
1. menţionâză şi noul cod german, întinqând suspendarea. 
între părinți şi copii minori, chiar dacă aceștia nu sunt epi- 
tropisiți celor-l'alţi (art. 201). - 

Art. 1882. Preseripţiunea nu curge în contra moștenitorului benficiar- 
în respectul creanţelor sale asupra succesiunii. | 

Ea nu curge în contra succesiunii, nici în privinţa creanţelor, nick 
în privinţa drepturilor reali. . 

Ari. 1883. Regulele prescrise prin articolele precedente se aplică şi 
la prescripţiunea dintre administratorul legal al averii unei persâne şi 
acea pers6nă, precum dintre o succesiune vacantă şi pers6na numită cu- 
rator al ei. - ” 

80. Al şeselea cas de suspendare a Prescripțiuuii, a cărei 
aplicare o fac art. 1882 și 1883 se pâte formula ast-fel. O: 
prescripțiune nu curge în favârea unui administrator legal. 
Şi în contra acelui cărui mandatar este și vice-versa. 

Ast-fel prescripţiunea, nu curge nică în favârea, nică în 
contra, eredelui beneficiar pentru ori-ce drept ar exista re- ciproc între el şi succesiune. | 

Tot asemenea, şi pentru drepturile sai obligaţiunile ce ar exista între o. moștenire vacantă Şi curatorul acestei moșteniri. | | 
| In fine nici un administrator publie nu pâte să pre- serie, cât durâză administrațiunea, vre-un drept ce per- sona administrată ar av contra, administratorului. Aceeași
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soiuţiune pentru drepturile ce administratorul ar av6 contra 
pers6nei pusă sub administraţiunea sa. 

Art. 1884. Prescripțiunea curge atât în folosul cât şi în contra unei 
succesiuni vacante, chiar şi dacă îşi are curator, şi chiar în timpul terme- 
nelor de trei luni pentru facerea inventariului şi de patru-deci de dle 

"pentru delikerare,. 

S1. Aci avem o r&mășiţă din dreptul roman. Ereditatea 
Jaclens la Romani forma Gre-cum o personalitate juridică, 
adică prin ea însăşi pute să aibă drepturi și datorii. Acâsta 
era o consecinţă a împrejurări că adiţiunea eredității nu avea 
efect de cât din dioa ce ea avea 106, şi nu producea efectul 
retroactiv al acceptării moştenirii. Cu tâte acestea dacă sue- 
cesiunea rămâne până la urmă vacantă, drepturile şi dato- 
riile ei urmâză regulele generali ale preseripțiunii. 

In cât se atinge de timpul ce separă deschiderea, MOş- 
tenirii de acceptarea ei nu se pâte spune în acest interval 
dacă prescripțiunea va fi sai nu împlinită, pentru-că totul 
depinde de cine este moștenitor. Dacă moștenitorul care 
primesce succesiunea va fi un major, prescripţiunea a putut 
să se împlinâscă în timpul de care vorbim, indiferent dacă 
ait trecut cele trei luni și patru-deci de dile; dacă, din con-: 
tra, moştenirea se primesce de un minor sai de un inter- 
dis, ea este suspendată, nu din dioa primirii succesiunii 
ci din dioa deschiderii ei. 

Art. 1885. Prescripţiunea unei creanţe condiționali saă cu termen 
nu pâte începe de cât din momentul când s'a împlinit condiţiunea, sati a 
expirat termenul. 

Acţiunile reali ale creditorului, sati proprietarului sunt, prin oxcop: 
țiune, supuse preseripţiunii, în folosul celui ce deţine lucrul, chiar şi mai 
înainte de realizarea condiţiunilor, sati de expirarea - termenilor, la, cari 
acele acţiuni pot fi subordonate. 

„Cel ce are un drept de creanţăi supus modalității 
termenului nu pâte reclama înainte de termen, după re- 
gula că cel ce datoresce cu termen nu datoresce nimic. Cu 
mai mult cuvânt nu pote reclama acela a cărui creanţă este 
supusă unei condițiuni suspensive : pendente conditione. | 

In amîndouă ceasuri prescripțiunea nu pâte curge, îna-
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inte ca creanţa să devie exigibilă, pentru-că nu putem sus- 
ține că prin negligenţa sa creditorul se presupune că a re- 

„ nunțat la dreptul săi. Aci nu avem tocmai o suspensiune 
ci prescripţiunea nici nu începe. | 

83. Ceea ce art. 1885 al. [ vorbesce de creanţele con- 
diţionali sati cu termen se aplică şi la drepturile reală su- 
puse acelorași modalităţi, ac6sta numai față cu cei cari ai 
constituit un asemenea drept, sai cu moştenitorii lor. 

Un drept real însă trebue luat în considerare față nu 
numai cu acel care la constituit, dar față și cu un -terțiii 
detentor al acestui imobil. Contra acestui detentor acel ce 
are dreptul reali condiţional nu pâte Susține că preserip- 
țiunea acquisitivă să nu înc6pa de cât la expirarea termenului 
sait la împlinirea condiţiunii. Redactorul rumân, urmând 
şi aci pe 'Marcadâ (art.: 2237, III), o spune în alineatul al 
doilea, introdus de el. Se va. întreba pote cum să întrerupă 
prescripţiunea acel ce are dreptul condiţional? Răspunsul 
este uşor. Acel cu drept condiţional p6te pendente conditione 
să facă acte de conservare a dreptului săi. Intreruperea, 
prescripțiunea va fi un act de conservare. 

CAP. IV 

Despre timpul cerut pentru a prescrie 

- 84. Alară de ceea ce vom vedea asupra dobândirii mo- 
bilelor corporali, timpul este una din condiţiunile preserip- 
țiunii şi Capul IV "și propune să determine acest timp. Le- 
giuitorul nu a fixat același timp pentru tâte drepturile sati 
acţiunile ci a făcut distincțiuni după natura, Şi importanța 
lor. De aci divisiunea următâre a acestui cap: 

Secţiunea I (art. 1886—1889): Disposiţiuni generale ; 
Secţiunea II (art. 1890—1894): Despre prescripțiunea de 

trei-deci de ani; 
Secțiunea III (art. 1893—1902): Despre prescripțiunea de 

dece până la doud-(deci de ani ; 
Secţiunea IV (art. 1903—1910): Despre câteva prescrip- 

fini particulare. |
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Art. 1811 cuprinde o disposiţiune transitorie, având de 
scop a determina preseripțiunile începute, dar neîmplinite 
la publicarea codului. Explicaţiunea, şi critica acestui art. 
le-am dat în Vol. 1 (Titlul preliminar, n. 33). 

SECȚIUNEA 1 

Disposiţiuni generale 

Art. 1836. Nic! o prescripţiune nu pâte începe a curge mai înainte 
de a se nasce acțiunea supusă acostul mod de stingere. 

85. Articolul nostru exprimă în termeni deosebiți idea, 
pusă în al. I al articolului precedent. El trebue primit mai 
întâi cu reserva prevădută în alin. al doilea, al art. 1885, 
adică având cine-va un drept real supus modalităţii terme- 
nului saii condițiunei, pentru care prin urmare acțiunea nu 
pote nasce de cât la expirarea termenului sau la împlinirea 
condiţiunii, pâte să 'și vadă dreptul săi perdut prin pre- 
scripțiunea ce ar dobândi un text detentor al bunului pe 
care este constituit dreptul supus termenului sati conâi- 
ţiunii. 

Mai mult se pâte întîmpla că o prescripțiune să în- 
c6pă a curge înainte de a se nasce acţiunea. Putem cita, 
casul de răspundere a întreprindătorului saii a architectului 
relativă la construcţiunea ce a' făcut. După art. 1483 şi 1902 
constructorul răspunde în timp de dece ani de dărîmările 
sai amenințările construcțiunii provenite din detectuosita- 
tea materialului întrebuințat sau de viţiele pămîntului. Pre- 
supunem că dărîmarea a, avut loc în al noulea an; stăpâ- 
nul nu pâte exercita, acțiunea în despăgubire de cât din 
qiua dărîmării și cu tote acestea dacă acțiunea nu s'a in- 
tentat în anul în care a avut loc dărîmarea, dreptul este 
perdut și prescripţiunea se consideră începută chiar de la, 
predarea, construcțiunii. 

Ceea ce legea decide pentru constructor trebue să de- 
cidem și pentru răspunderea de evicţiune a unui r&spun- 
dător. Obligaţiunea vîndă&torului se prescrie prin 30 de ani, 
care trebue socotiți din .diua vînqării, 6ră nu din diua în



S5s DREPTUL CIVIL 

care s'a început acţiunea de terțiul revendicant. Art. 2257 
codul Napoleon-dă o soluţiune contrarie; însă ner&spun= 

derea, disposițiunii din acest art. relativă Ja evicţiune de 
către redactorul rumân ne autoriză a prezinta soluţiunea 
nostră. ” 

Art. 1887. Termenul preseripţiunii se calculă pe dile şi nu pe ore. 

Prin urmare diua în cursul cărei prescripţiunea începe nu intră în acest 

calcul. - , 

Art. 1888. Diua se împarte în două-deci şi patru de ore. Ea începe 

la miedul nopţii şi se finesce la miedul nopţii urmâtâre. 

Art. 1889. Prescripţiunea nu se socotesce câştigată de cât după îm- 

plinirea celei după urmă dile a termenului defipt prin lege. 

S6. Redactorul rumân prin aceste trei articole a regu- 

lat felul de a se calcula termenul unei prescripțiuni. Prima 
regulă este că o prescripțiune nu se calculă de cât cu diua, 

ră nu cu ora. Ar fi temerar ca cine-va să propună dovedi 
că a început d. e., o posesiune lao oră anume determinată 
sai că înscrisul de datorie a fost semnat în cutare oră, le- 

gea opresce acesta. - 
Mai departe legea spune că diua în care începe pre- 

scripțiunea nu se socotesce; că o di se compune din 24 de 

ore, că ea nu începe de cât la miedul nopții și se sfirșesce 
Srăși la miedul nopţii, că prescripţiunea nu. este împli- 
nită de cât cu sfirşitul dilei celei din urmă. 

Ca, resumai a celor spuse să luăm un exemplu. La 7 
Maiii 1900 a început o preseripţiune de cinci ani; preserip- 
ţiunea nu se socotesce începută de cât de la 2 Maiti 1900, 
ea. nu este împlinită: de cât la 2 Maiii 1905 ora 12 n6ptea; 
așa că ori-ce întrerupere făcută în diua. de S Maii 1905 va 
fi încă la timp. , | 
87. Pentru a complecta cu modul cum să se socotâscă 

timpul să apropiem regulele dictate de codul de proce.- 
dură civilă relative la termene. După art. 729 termenele cu 
diua, se socotesc pe dile libere, adică nu intră în calcul nici 
diua a quo, nici diua ad guem. 

Ă Termenii însemnați cu anul, cu luna, cu săptămâna, se 
sfirşese în Qiua anului, lunei, săptămânal. corespundătâre. 
Diua cu mai mult a unui an bisect, când este cel din urmă,
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profită acelui contra cărui curge termenul, precum el su- feră prin împuținarea dilelor lunei în care termenul se 
împlinesce (art. 730 proc. civ.). N 

În fine ori-ce termen expiră într'o di de Duminică sati 
într'o di fixată de lege ca sărbatâre se prelungesce până 
în cea din urmă di-lucrătâre. 

88, Inainte de a intra în explicațiunea diferitelor pre- 
scripţiuni stabilite de lege, să dicem câte-va cuvinte asu- 
pra controversei dacă în dreptul nostru putem aplica re- 
gula : (Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad eacipien- 
dum. Formula acâsta de drept ne vine de Ja Romani, mai 
ales din timpul sistemului de procedură formular. Scim că 
acţiunile acordate de tutor se prescriati cu anul în care ex- 
pira funcționarea tutorului care o acordase. Dacă, un. drepti 
care se reclamă era preseris, acest drept putea figura. ori- 
când în excepţiunea ce defendorul ar fi cerut să figureze 
în formulă. In dreptul modern regula 'şi găisesce aplicarea 
în. chipul următor. Ecă d. e., un incapabil, femee măritată, 

“minor, interdis, vinde un imobil, sau contract6ză un împru- 
mut fără să se respecte regulele stabilite de lege, după cari 
un asemenea incapabil ar putea face un asemenea act ; 
ori, presupunem că actul e făcut de o pers6nă al cărui con- 
simțămînt este vițiat, smuls prin violenţă, sati dat prin erdre 
oră dol. Un asemenea act este anulabil, incapabil, sai cel 
cu consimţimint viţiat pâte să '] atace. Acţiunea în nulitate 
se prescrie în dece ani de când cel incapabil a devenit ca- 
„abil, sai de când a încetat causa care viţia consimțimin- 
tul. Presupunem că aceşti dece ani trecuți, necontestat că 
dacă cumpărătorul a luat în primire imobilul vîndut sai a 
primit banii împrumutaţi, nu se mai pâte nici revendica 
imobilul, nici repeta suma plătită. Să presupunem însă ca 
cumpărătorul nu a luat în stăpânire imobilul, că împrumu- 
tătorul nu a primit. bani împrumutați şi că după 10 ani, re- 
clamă cel d'întâii imobilul vîndut, cel de al doilea banii 
împrumutaţi, incapabilul cel cu consimțimîntul viţiat, căcă 
numai pot ca reclamanți cere nulitatea actului, pot ei face 
acesta ca defendori? că în ce termeni se presintă cestiunea. 

Jaurent (SIN, n. 57 şi urm.) se înscrie în contra sis- 
temului pe care, 'l recunsce singur, 'ladmite mat tâtă doc-
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trina şi jurisprudenţa. (V. Guillouard, 1, n. 53 şi urm., împ. 

cu citaţiunile) şi pe care nu esităm a "1 urma. 

Recunâscem că la Romani, sub sistemul formular, re- 

gula se impunea de procedura ce era urmată; însă numai 

puţin exact esie că erai consideraţiuni puternice de altă na- 

tură cari făceail să se urmeze ast-fel. De asemenea depărtăm 

din discuţiune ori-ce argument s'ar trage din art. 1834 al 

ordonanţei din Villers Cotterets, după care minorii, ajunşi 

la majoritate, adică la 25 de ani ajunşi la virsta de 35 de 
ani, numai pot ataca actele făcute în minoritate, fie că ei o 

fac ca, reclamanți, fie câ o fac ca defendori. Argumentul a 
contrario, dacă nu este mal forte, cel puţin este egal cu acel 

a pari ce se trage din acâstă ordonanţă. Laurent invâcă un 
argument basat pe consideraţiunea că prescripţiunea de 10 
ani, de care vorbesce art. 1900, constitue o confirmare ta- 

cită. Acestă afirmare este temerară şi nu putem face din o 

considerare, care probabil a dictat regula, o disposiţiune 

legală. Cât pentru argumentul seducător pentru un moment, 
tras din regula Reus în ezeipiendo fit actor, se scie că acestă 

regulă este creată numai pentru a determina în sarcina cui 

se pune proba faptului alegat și din care se face un mijloc 

de apărare. Ca dovadă de ceea ce afirmăm este cu şi acestă 

regulă ne vine tot de la Romani și ea a coexistat cu re- 

gula Quae temporalia, ete., şi scim că rar avem a imputa Ro- 

manilor contradicțiuni în textele lor. 

Sistemul nostru are baza lui în acâstă considerare că 

dacă cel ce a dobândit un drept în virtutea unui act anu- 

labil singur nu-l reclamă este că se teme singur de ai se 
opune nulitatea şi renunțare pentru renunțare, el însuși re- 
cunsce că nu pâte reclama. Alt-fel am vedea că un interdis, 

d. e. care a semnat un act, de care el nu-şi aduce aminte 
pentru a-l ataca după cea încetat interdicțiunea, o dată 

trecuţi dece-ani să se vadă chemat în judecată. Să nu uităm 
că însuşi legiuitorul a aplicat regula n6stră în art. 291, care 

face să încâpă termenul, în care moștenitorii bărbatului ar 
putea intenta acţiunea în nerecunâscere, din diua când copilul 

ar fi intrat în posesiunea averii bărbatului. Atât cât copilul nu ia 
acestă avere, termenul nu curge.
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SECȚIUNEA II 

Despre prescripțiunea de trel-deci de ani * 

„Art. 1890. T6te acţiunile, atât reale cât şi personale, pe cari legea 

nu le a declarat neprescriptibile şi pentru cari nu a defipt un termen de 

prescripțiune, se vor prescrie prin trei-deci de ani, fâră ca cel ce invâcă 

acâstă prescripțiune să fie obligat a produce vre-un titlu, şi fâră să i se 
p6tă impune rea credinţă. , 

Art. 1891. Regulele preseripţiunii relative la alte obiecte, de cât cele 

prescrise în acest titlu, şi cară sunt expuse la locurile respectiva din acest 

codice, exclud aplicarea disposiţiunilor acestui titlu în tâte casurile când 
sunt contrarie lor. 

89. Nică o prescripţiune, sub codul civil, nu pâte fi 

mai lungă de 30 de ani. Acâsta este o regulă fixă care des- 
fiinţâză unele prescripţiunii de 40 saii de 50 ani, cari existati 
sub legile nostre vechi. 

Prescripţiunea de 30 ani, de altă parte, este ca să qi- 

cem ast-fel regula, adică ori-ce drept, pentru care legea nu . 
fix6ză un termen mai scurt, se prescrie numai în 30 de ani. 

90. Redactorul se servă de cuvintele: zote acțiunile, atât 
reale cât şi personale, înțelegând prin acțiuni drepturile care 
ar face basa unei acțiuni. Observaţiunea merită atenţiune, 
pentru-că un drept pste fi prescris, chiar atuncă când el nu 
face obiectul unei acţiuni. Să luăm exemplul următor: Pri- 
mus posedă 30 de ani un imobil. Asta-qi nu se mai discută 
cestiunea dacă prescripţiunea celui ce a dobândit-o "i con- 
feră nu numai dreptul de a se apăra în contra unei acţiuni 
în revendicare, dar chiar a revendica imobilul prescris, 
atunci când, prin vre-o împrejurare,! cel cea prescris a 
perdut posesiunea. Dicem dar Primus a dobândit imobilul 
prin o prescripțiune de 30 de ani; în urmă perde pose- 

siunea imobilului, pe care oia Secundus, Primus revendică 

imobilul, invocând ca titlu de proprietate prescripţiunea, 
Secundus se apără dovedind cu acte că imobilul a fost pro- 
prietatea lui, fără să se transmită cui-va. In casul de față 
“Secundus nu intentă o acţiune, el invâcă un drept de pro- 
prietate, care s'a prescris. 

Să nu se dică că soluţiunea, n6stră, necontestată adi, 
ne pune în contradicțiune cu adoptarea regulei Quae tempo-
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ralia, ete., pentru că acâstă regulă presupune că din partea 

acelui ce ar invoca prescripţiunea la excepţiunea pusă, în 

timpul acestei preseripţiuni, nu a exercitat nici nu a recla- 
mat dreptul săi, pe când în casul ce ne ocupă acel ce in- 

v6că presocripțiunea a posedat 30 de ani imobilul, pe care 
ast-fel a devenit proprietar. 

91. Mai avem încă de observat că dacă este exacta se 

spune că o acţiune personală se prescrie prin neexercițiul | 
ei în timp de 30 de ani, nu tot ast-fel este cu acţiunea, în 
revendicare a unui imobil. Nu este destul să se pretindă că 

cel care revendică nu a posedat și nu a reclamat 30 de ani 
adi numai pâte revendica; ca să i se pâtă opune cu folos 

prescripțiunea se cere a dovedi că cel contra cărui se re- 
vendică imobilul, l-a. posedat 30 de ani. Cunâscem deja că 

” posesiunea nu se perde, legal vorbind, numai prin faptul 
părăsirii imobilului, ci prin luarea posesiunii de un altul. 

„ Proprietarul, pe cât timp nimeni nu a luat posesiunea bu- 
nului, nu are nici interes nici responsabilitate a-l revendica. 

Cum dice legea Caragea, acţiunea se pornesce până la 80 de 
ank de la începutul .stăpânirei. 

92. Dar nu numai acţiunile se prescriii prin 30 de ani, 
dar, după cum am vădut, legiuitorul rumân declară pre- 

scrise și instanţele judecătoresci, rămase în nelucrare de 
timp. de 80 de ani şi cari nu au fost declarate perimate 
(art. 1891). Cu mai mult cuvînt se preseriti prin 30 de ani, 

hotărîrile judecătoresci, cari nu s'ati executat în acest ter- 
men. Ac6sta este 6răși necontestat. 

93. Un punct este pentru noi dificil. O hotărîre defi- 
nitivă se prescrie prin 30 de ani, o instanță începută lăsată 
în” părăsire, nedeclarată perimată, se prescrie prin 30 de 
ani, ce vom dice pentru o hotărîre dată în prima instanță 
Şi necomunicată prin urmare susceptibilă de a fi apelată ? ? 
Art. 1891 nu este aplicabil, pentru că el vorbesce de in- 
Stanţe începute şi delăsate, or aci instanța nu este delăsată, 
pentru că este chiar terminată. Sar putea invoca argu- 
mentul & fortiori că dacă o hotărîre definitivă se prescrie 
prin 30 de ani, cu mai mult cuvînt o hotărîre care nici nu 
s'a căutat să rămâe definitivă. Noi ne îndoim de bunătatea 
acestei soluţiuni. Dacă cel care a asigurat definitiv un pro-
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ces nu la executat i se pote dice că a renunțat în cât-va, 
la dreptul săi; sai mal i se pote imputa că nu a executat, 
nu tot ast-fel se pâte dice și pentru acela a cărui hotărîre 
nu se putea executa, pentru că nu era definiiivă; deci cel 
ce a obținut-o nu a avut mijlocul ao executa. De altă parte 
al. II al art. 1868, articol introdus de redactorul rumân, ne 
spune curat că mici o prescripțiune nu pdte cur ge de la formarea . 
cererii în judecată şi pând la pronunțarea une; asemenea hotăriri 
(adică o hotărire .. definitivă). 

Să nu se dică de ce nu a stăruit să comunice hotărîrea, 
pentru că adesea, cel ce perde în prima, instanță nu este 
ținut a plăti portăreilor notificarea hotărîrii, de şi el are in- 
teres a nu se prescrie acâstă hotărîre, pentru că în pre- - 
sarierea ei se preserie iarăși cererea în judecată. 

Art, 1892. Renditele sai creanţele ale căror capete nu sunt nici o 
dată exigibile și cari produc în folosul creditorului interese periodice saă 
în perpetuu sai pe: viaţă, se prescriă prin trel-deci de ani, începând de 
la data titlului lor constitutiv, 

„Art. 1893. După două-qeci şi opt 'de ani de la data titlului consti- 
tutiv sai a celui după urmă titlu, debitorul pâte fi constrins să procure . 
un alt titlu creditorului saă 'represintanţilor lui. - 

91. O rentă presupune un capital ce nu se pâte cere 
nică o dată; s'ar fi putut trece prin mintea cui-va că de 
Gre-ce o rentă presupune o creanță neexigibilă, preserip- 
ţiunea nu ar putea avea loc, acâsta nu putea fi, pentru-că 
renta consta în dreptul de a cere dobângile, drept ca OTI- 
care prescriptibil. 

„ Legea dice că preseripţiunea începe de la data titlului 
constitutiv, presupunână, bineînțeles, că nu s'a plătit nică 
o dobândă, dacă însă s'a urmat cu „Plata dobândilor pe mai 
mult timp, prescripţiunea nu începe de cât de la ultima, 

„plată. 

Să nu confundăm prescripţiunea chiar a dreptului de 
rentă cu prescripţiunea veniturilor rentei, pe care o vom 
vedea în art. 1907. 

95. Art. 1893 pune pe creditorul rentei Ja adăpost faţă 

cu împrejurările următâre. Un debitor a urmat cu plata 
dobândilor rentei regulat la fie-care period, creditorul i a
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dat regulat chitanţă de plată. După 30 de ani de la consti- 

tuirea rentei debitorul încetâză, cu plata şi la acţiunea cre- 
ditorului, el 'opune prescripțiunea de 830 de ani. negând că | 
a plătit dobândi, fapt pe care creditorul nu-l pote dovedi, 

pentru că chitanţele sunt în mâna debitorului. Cum qiceam, 
pentru a se preveni acâsta, legea dă dreptul creditorului 
că după 28 de ani de la constituirea rentei sai de la ulti- 
mul act de recunbscere să constrîngă pe debitor a-i da un 

alt titlul. 

SECȚIUNEA III 

Despre prescripțiunile de gece până la. dou&-deci de an! 

96. Rubrica, secțiunii ne anunţă că sunt mai multe pre- 
scripțiuni de dece ani: 

1, Prescripţiunea acquisitivă de 10 până la 20 de ani, 

cu just titlu şi-bună credință, aceea ce se numesce propriă 

Qis usucapiune (art. 1895—18599). 
2. Preseripțiunea acţiunii în nulitate a unei convenţiuni 

făcută de un incapabil sati obţinută prin un vițiu de consim- 

ţimînt (art. 1900). 

3. Acţiunea minorului saii interdisului contra tutorului, 
relativă la administrarea tutelei (art. 1901). 

4. Acţiunea stăpânului contra constructorului relativă 
la stricăciunea construcţiunii- provenită din viţiul materia- 

lului sait al pămîntului (art. 1902). 

Despre acţiunea'minorului contra tutorului am vorbiti în 
vol. I, titlul Despre Minoritate, Tutelei şi Imancipaţiune (n. 150). 

1. Prescripțiunea cu Just titlu şi bună cedinţă. 

97. Am spus deja că la Romani al doilea, cas în care 
se dobândia proprietatea prin usucapiunea era acela în care 
cine-va primia justa causa, un lucru a non domino, fiind de 
buna credință, legiuitorul modern a urmat în prescripțiunea 
de dece până la două-deci de ani regulele usucapiunii din 
dreptul roman. 

Pentru ca acâstă prescripţiune să pâtă fi împlinită se 
cer Patru condițiuni :
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A.0 posesiune utilă 

- Am arătat că. posesiunea este basa. „Oră-cărei . preserip- 
țiuni achisitive şi am vădut ce condițiuni « se cer „pentru a 
avea o posesiune utilă: ” : 

B. Termenul de dece până la două-deci de ani 

Art, 1895. Cel ce câștigă cu bună credință şi printr'o justă causă un 
nemişcător determinat va prescrie proprietatea aceluia prin dece ani, dacă 
adevăratul proprietar locuesce în circumscripțiunea curţii de apel, unde 
se află nemişcătorul, şi prin două-deci de ani dacă locuesce afară din acea 
circumscripţiune. 

Art. 1896. Dacă adevăratul proprietar a locuit, în diferite timpuri 
în cireumscripțiunea curții de apel unde se află nemişcătorul şi afară din- 

tr'însa, prescripţiunea se va complecta adiogându-se la anii de presenţă, 

nn număr de ani de absenţă îndoit de cât cel ce lipsesce la anil de pre- 

sență pentra ca să fie qece. 

98. Legiuitorul a credut că este bine ca pentru cel ce 
pe: lângă posesiunea utilă, are un titlu just și bună credinţă, 
termenul de prescripțiune să fie redus. | 

Acest termen este de qece ani, dacă cel ce revendica 

imobilul a locuit tot timpul în circumsceripţiunea curții de 
apel, unde se găsesce situat imobilul; termenul este de 
două-deci de ani dacă revendicantul a locuit afară din acea 
„cireumseripţiune. In cas când -revendicantul a locuit parte 
în circumscripțiunea arătată, parte. afară, se calculeză ter- 
„menul proporţional cu timpul locuinții în întru sai afară 

„din cirecumseripţiune. 
In amândouă articole se vorbesce 'de locuință ră nu 

„de domiciliu, prin urmare se va căuta residența. 
Acâstă distincţiune este cu drept criticată, fiind-că nu 

are o basă logică. Cine-va locuesce în județul Râmnicul-Să- 
„rat, la hotarul despre județul Buzăi şi imobilul este situat 
-în judeţul Buzău, alături, prescripţiunea se va împlini la 20 

de ani, pe când dacă el ar fi locuit în judeţul Buză&ă, ală- 

“turi şi dacă imobilul ar fi fost situat în Teleorman între 
Dunăre Și | Olt, preseripţiunea Sar împlini numai prin 
„dece -ani. 

65155 | 55
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C. Justa causă 

Art. 1897. Jusia causă este ori-ce titlu translativ de proprietate, pre- 

cum vinderea, schimbul ete. 

Un titlu nul nu pâte servi de basă prescripțiunii de dece până la 

douâ-deci de ani. . 

Un titlu anulabil nu pâte fi opus posesorului care a invocat pre- 

scripţiunea de dece până.la două-decă de ani, de câtcel ce ar fi avut drep- 

tul de a cere anularea sa, sai de representanţii. dreptului săi, dacă pose- 

sorul nu a cunoscut causa anulabilităţii. 

99. Redactorul rumân definise justa causă, qicând că 
se înțelege prin acâsta ori-ce titlu translativ de proprietate. 
Acâsta este condiţiunea esenţială acestei cause. Se dă şi 
exemple de justă causă, vîndarea, schimbul etc. 

„.. Avem dar să cercetăm .diferite titluri, pentru a vedea 
dacă sunt translative de proprietate, spre a constitui i justa 

causă. ! - 
100, Şi mai întâiă să ne întrebăm care este însemnarea 

cuvîntului titlu. Trebue neapărat să avem o convenţiune sai 
este destul să ne găsim într'unul din modurile după cari se 
transmit proprietatea. Aşa ne întrebăm dacă un mod de do- 
bândire a, proprietăţii prin lege trebue considerat ca o justă 
causă. Nu credem a fi contradiși dacă am dice că dobândi- 
rea prin lege pâte fi considerată ca un just titlu, de câte-ori 

avem o transmitere de proprietate, şi că nu există justă 

causă, când avem numai o simplă dobândire de proprietate. 

Așa în casul prevădut de art. 285, după care copii eşiți din 
căsătorie ati proprietatea pe jumătate a averii părinţilor di- 

vorţaţi prin consimţimîntul mutual, avem o adevărată trans- 
mitere de proprietate, prin urmare un just titlu. 

Nu..tot ast-fel ar fi în casul în care un riveran ar că- 
păta proprietatea, pe matea unui fluviii sai rîu, când ȘI ar fi 
schimbat cursul. 

101. Tot pentru acelaş motiv ocupaţiunea n nu p6te fi un 
just titlu, pentru că ea este un mod de dobândire, 6ră nu 
„de transmitere a proprietăţii. | 

| 102. Tradiţiunea, prin ia însăşi nu este un mod original 
de transmitere, ea vine în urmă altui act, cum ar fi o con- 
venţiune sai un testament. Vom dice dar că dacă actul care
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-a. necesitat tradițiunea este elî însuş translativ de proprietate, 
"precum vîndarea-: unui obiect: determinat numai. în:genul 
:s8i, tradițiunea va fi-şi ea-un just titlu,. pe. când în o .îm- 
părțire, dacă s'ar dice, că se dă unuia atâtea, capete de vite, 
„fără să se arate anume cari, tradiţiunea nu ar constitui un 
just titlu. | 

*108. Iatrând în cercetarea: casurilor ce se presintă măr 
:ales, acela al convenţiunilor vom avea o justă causă, de 
câte-ori convenţiunea va, fi. translativă de: proprietate., Așa 
-0 vîndare, o dare în plată, un schimb,.-un dar, tâte aceste 
.convenţiuni formâză juste cause, pentru că sunt translative 
de proprietate. 

:104. In dreptul modern. împărţirea nu este translativă 
" «de proprietate, prin urmare .nu pote fi considerată cea just, 
-titlu. Se pâte întîmpla ca la o împărţire de bună voe unul 
din copărtaşi să se învoâscă ca sulta sa pentru egalisarea 
“loturilor, în loc să -fie în sumă de bani să consiste într'un 

imobil, în acest cas pentru acest imobil convenţiunea este 
-un titlu translativ de proprietate. Am avea aci pâte un cas 

-de titlu pro suo, găsindu-ne în fața unui contract fără nume. 
105. Impărțirea făcută de ascendent prin act; între vii, 

-constitue. o adevărată donaţiune şi prin: urmare 0 justă 
"-causă. Impărțirea făcută prin testament nu este de cât un 

mod de regulare a unei moșteniri şi prin ea însăşi nu pâte 
:fi considerată ca un just titlu. 

106. Scim că în dreptul modern, în mod absolut, hotă- 

xîrile judecătoresci sunt numai. afirmative de drepturi, 6ră 

-nică odată constitutive de drepturi, prin urmare acel care a 

„câştigat prin judecată un imobil nu a căpătat o nouă pro- 
-prietate; deci hotărîrea, judecătorâscă nu pâte fi nici odată 
-considerată ca o justă causă care.să serve la, usucapiune. 
Hotaririle tribunalului prin care adjudecă un imobil la lici- 
“tare publică nu u pot: fi considerate ca hotărîri judecătoresei 
-propriui dise.-- | 

107. Cea ce. decidem pentru o hotărîre judecătorâscă 
-se aplică şi. unei transacţiuni. Transacţiunea, este asimilată, 
:ân cât privesce efectele ei, unei notărîri judecătoresc, prin 
urmare transacțiunea nu este un act translativ de pro- 

"prietate. :
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Cu 'tâte:acestea s6 pâte: întîmpla că într'o. transacţiune 
“una -din părți să capete un imobil care nu era obiectul unui 
litigii şi care represintă sacrificiul ce face partea cea-l-altă. 
“pentru împăcăciune, în: acest cas transacțiunea este o cuusă 
'de transmitere a. proprietății bunului . de care vorbim ŞI, 
„pentru acest bun, transacţiunea este o justă causă. 

"108. Nu face indoială, şi Romanii recunosciaii  posesiu- 
'nea; pro legato că şi aqi legatul singular este un just titlu 
"care pote servi la prescripțiunea de care ne ocupăm. 

+ 109, Avem să ne întrebăm însă dacă moştenirea pâte 
“fi primită ca ur just titlu. Dacă ne referim la definițiunea. 
dată de alin. I, al art. 1897, moştenirea, pâte fi considerată 

“ea, ast-fel, pentru-că este un titlu translativ de proprietate, 
“Art. 644 o spune curat. Cea ce ar face îndoială este că nici 
'în dreptul roman, nici în dreptul frances nu se admite po- 
“sesiunea pro herede. Intr'un timp s'a credut de comentatorii 
* dreptului romani că exista posesiunea pro herede, însă adi 
„cestiunea nu se mai discută, de 6re-ce textul invocat privia 
“un cas străin de usucapiunea obiectelor eredității, lăsând la. 
"0 parte prescripţiunea întregei eredității (V. Danielopol, Ex- 
“plic. Instit. lui Justinian, V. 1, p. 402. — Maynz, 199 text şi 
n. 24). In dreptul frances art. 2237, e. N., opresce cu deose- 

„bire pe succesorul universal să schimbe posesiunea . vițiată. 
“a autorului într'o posesiune- utilă. In codul nostru am v&- 
dut cum art. 1858 n. 4 permite succesorului universal cu 

“bună credinţă, ă! schimba; posesiunea precară în 0 posesiune 
"utilă. De 6re-ce nici un text nu se opune, din contră. n. 4 
“al art.: 1858 acordă succesorului universal dreptul de a în- 
“cepe în pers6na sa vo posesiune utilă, pentru noi numai r&- 
“mâne îndoială că ereditatea este un just titlu, ...„căci greșe- 
“ile mortului trec la moștenitori“, dice finele $ 1930, Calimach 
„CV. n. 1921). Redactorul rumân credea că dobândirea pose- 
“siunii unui obiect pro herede era, permisă în dreptul roman 
Și apol el nu era străin de art. 3 al legii din Muntenia din 

"1847, asupra prescripţiunii împresurărilor, unde moștenirea 
“ figurâză ca just titlu (- . „se va stăpâni de-al 3-lea pers6nă 
“14 care va fi trecut prin moştenire, cumpsrăt6re, dar, zestre; 
“Sau cu ori-ce-alt titlu“). 

110. De aminteri sub ori-ce > formă ar fi titlul translativ



DESPRE PRESCRIPȚIUNE 869, 

de proprietate, el duce la prescripţiune, bine înţeles fiind, 
reservată cestiunea probei. Nu se cere că aotul să fie tran- 
scris. ! " | 

| 111. Am vorbit deja de regula antum praescriptum quan= 
um possessum. Am avea de observat. că.acâstă regulă ar pu: 
tea primi o atingere în preseripțiunea “cu just titlu. Cu tâte 
că legea rumână, cum am vădut, nu a reprodus art. 2244 
codul Napoleon, care se referă numai la viţiul precarităţii, 
totuși credem că cu greii s'ar admite cine-va în pretenţiu- 
nea sa că de bună credință a posedat peste titlul săi. Noi 

credem că posesiunea peste titlu pote duce la prescripţiu- 
nea de 30 de ani, dar că cu greii, cum. dicem, S'ar. putea 

susține că este posesor cu bună credinţă acela care pre- 
tinde că a prescris în dece ani ceea ce trece peste titlul 

său (V. Degr$, Vol. I, Zithu putativ care pare a da soluţiu: 
nea contrariă). | 

112. O controversă care datâză din timpul jurisconsul- 
ţilor clasici romani şi care a trecut la Francezi este aceea 
de a se sci dacă titlul putativ pâte duce la usucapiune.. Cu 
alte cuvinte acel care a dobândit bunul în virtutea unui 
țitlu care nu este valabil pâte el usucapia, când a avut cre- 
dinţa .că titlul său. întrunesce t6te eondiţiunile unui titlu 
translativ de proprietate ? Redactorul rumân a resolvat ces- 

tiunea, titlul nul nu pâte nici odată fi invocat; pe când tit- 

lul anulabil pâte duce la prescripţiune,. întru cât. el nu este 
opus celui în drept a '1 ataca. 

Aci inovaţiunea se datoresce tot Iu Marcadă. fica ce 
dice acest autor (art. 2269, I[l). „Cele întâi (nulităţile 
absolute) sunt create într'un interes 'de, ordine publică și 

putând fi invocat de ori-ce pers6nă, proprietarul cărui se 

opune actul va putea, ori-când să le invâce. Cele de al doi- 
lea, din contră, nefiind stabilite de cât în favorea, celui ce 
a contractat, proprietarul străin actului pe care se basâză 

 preseripțiunea invocată contra lui, nu va. „pute în general 
să „le „opue.* DR II CN ae o 

, Ni ES i cepe D. Buna credinţă .. ..: 

m art, 1595. Buna credinţă este credinţa posesorului că cel de la care
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a dobândit imobilul avea tâte însuşirile cerute de: „lege spre..a. m. :putea 
transmite proprietatea.. ; 

Este destul ca Duna creăinții să fie existat î în momentul câștigării. 
im obilului. 

118: Comexitatorii dreptului roman ai confundat! mult: 
timp justă causă cu buna credință în materie de usucâpiulie: 
şi acâsta era opiniunea comună a jurisconsulţilor vechi frani-— 
ceză (V. Laurent, SARII, n. 406). Codul „Napoleon Și după. 
el codul nostru, “îndrepiză: acâstă, erdre. 3 

Redactorul rumân merge mai: deparie, el definesce- 
buna, credință care constă în credinţa. ce are - posesorul, că. 
cel ce i-a transmis imobilul are; tâte însușirile cerute de lege 
pentru ai transmite proprietatea. Credinţa: în dreptul de: 
proprietâte al înstreinătorului, credința Jipser. a ork-cărui yi- 
țitu în dobândire, acestea sunt elementele necesari ale bu- 
nei credințe (Marcad$, art. 1669. 1V). 
14, Definiţiunea codului nostru ne "conduce: la solu- 

țiunea că nu se mai cere adi ca usucapiunea, să Și găs6scă. 
aplicare, numai atunci 'când s'a luat luerul. a nou domino, cum: 
„cereau Romanii. Este însă - dificil a găsi caşuri de: aplicare: 
în care titlul să emâne de la adevăratul: proprietar și să: 
existe usucapiune, pentru că mai! " întâi față cu cel de la 
care emană titlul, usucapiunea nu pâte avea loc. In adevăr 
sau titlul este valabil şi proprietatea s'a trânseris, saă titlul 
este nul şi el nu pâte duce la usucapiune, sai este anula 
bil şi 6răşi el nu pâte fi invocat contra; acelui de Ja care: 
emană. Dacă ” proprietarul a transmis în urmă altuia, pro- 
prietatea aceluiași imobil, noul dobânditor a căpătat. tâte 
drepturile şi acţiunile asupra acestui imobil, prin? urmare: 
și pe acele de a invoca nulitatea titlului. 

S'ar putea da exemplul următor: Primus minor vinde. 
un imobil lui Secundus care este de bună : credință, adică. 

„crede că Primus „este major. In urmă respectându-se for- 
mele legale imobilul acesta se vinde lui Tertius:' Negreşit; 
Si Tertius are acțiunea în nulitate a primei vîndări, pe care: 
i-a transmis-o Primus, însă prescripțiunea acțiunii numai. este suspendată în favârea-lui Tertius pe cât ţine minorita- 
tea lui. Primus. Deci dacă Tertius revendică după dece ani de la cumpărarea, sa imobilul de la Sacundus, acesta pâte fiină
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de bună credinţă, opune prescripţiunea, pe când dacă Pri- 

mus ar fi intentat acţiunea în revendicare, tiuul lui Secun- 
dus nu i sar fi putut opune. i 

115. Cum am dis elementele bunei credinţe are să le 
aprecieze în fapt judceătorul. Am spus de mai multe ori 
că buna credință pote să existe nu numai pe cestiunea, de 
fapt, dar şi pe “ostiuuea de drept. Iutr'un singur cas erdrea, 

de drept nu pâte fi invocată, acea că posesorul nu a sciut 
că în drept titlul săi este nul. Aci de şi buna credință, 

există, însă ea nu servă la nimic, pentru-că nu există cel- 
Valt element al usucapiunei, juste causa. 

116; Buna, credinţă se cere să existe numai în momen- 
tul câștigării. S'a credut că s'ar face cu totul inaplicabilă usu- 
capiunea dacă s'ar cere ca. buna credinţă. să existe în tot 
timpul de 10, de 20 de ani, precum şi în timpul suspendă- 

rei prescripţiunei. Critica pe care Laurent o face acestei 

disposiţiuni a legii (XXXII, n. 416) ni se pare exagerată. 

Art. 1899. Justa causă trebue să fie tot-d'a-una probată de cel ce 

invâcă prescripţiunea de qece până la donă-deci de anl. 

Buna credință. se presupune tot-d'a-una şi sarcina probei cade asu- 

pra celui ce alâgă rea credinţă. 

117. Prescripţiunea este un: mod de dobândire a pro- 
prietăţii; acel care o pretinde că o. are trebue să dovedâscă 

în tâte elementele din:cari.se compune, adică să dovedâscă 

că are posesiunea utilă, timpul cerut şi just titlu. 
Nu tot ast-fel este pentru dovedirea bunei credinţe, ea 

este presupusă, prin urmare acel care pretinde că poseso- 

rul este de rea credință trebue să dovedesc acâstă rea 

credință. > | 

Laurent (SXXII, n. 414) frte bine obervă că presump- 

ţiunea existenței bunei credinţe: încetâză atunci când este 

vorba de o erâre de drept. Mai întâiii este o regulă gene- 

rală nemo censilur ignorare legem; 'apol cum .are să dovedâscă 

adversarul posesorului că acesta, cunoscea legea. 

2, Prescripţiunea de dece ani a actiunii în anularea unei 

convenţii. 

art, 1900. Acţiunea pentru nulitatea sai pentru ștricarea unei con 

xenţiuni, se prescrie prin dece any, în t6te casurile când 'legea' nu dis- 

pune alt-fel.
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Acâstă preseripţiune nu începe a curge, în cas.de violență, de cât 

din diua când. violenţa a încetat; în cas de erbre sai de dol, din diua 
când erârea sai dolul s'a descoperit; pentru actele făcute de femei mări- 
tate neautorizate din diua desfacerii căsătoriei; în contra minorilor din 
diua majorităţii, 6r în respectul interdicţiilor, din diua când s'a ridicat 
interdicţiunea. 

118. Aci se presupune o convențiune anulabilă, adică 
o convențiune atinsă de o nulitate relativă. O asemenea 
nulitate relativă pote să fie saii din causă că consimţi- 
miîntul unei părți este viţiat pentru violenţă, dol ori erdre 
sad pentru incapacitate. Putem alătura și înstrăinarea unui 
imobil dotal în afară de casurile în cari legea permite o 
asemenea înstrăinare (art. 1255). O asemenea acţiune, pe cât 
timp un text special nu dispune alt-fel, se prescrie în termen 
de dece ani. | Ie 
„119. AQI nu se mal contestă că prescripțiunea de dece 

ani se aplică numai la acțiunea în nulitate basată pe causă 
de viţiă de: consimţimiînt saii pe motiv de incapacitate. 

Prin urmare nu aplicăm acâstă preseripțiune acţiunii 
prin care se pretinde că un act este nul, d.e. pentru viţii 
de forme. - 

.. Preseripțiunea de dece ani nu se aplică acţiunii în si- 
mulaţiune a unei convențiuni; nici acțiunii pauliane ce apar- 
ține creditorilor atacând actele fraudul6se ale debitorului. . 

Noi credem asemenea că acţiunea în nulitate, fundată 
pe lipsa de consimţimînt d. e. convenţiunea încheiată cu un 
nebun, se prescrie nu în dece ani ci în trei-Qeci de ani. 
Soluţiunea ce dăm este consecința sistemului pe care lam 
desvoltat (Vol. II, Despre Contracte şi Convenţiuni, n. 30) că 
actele făcute de .acel lipsit de rațiune sunt nule. (De- 
molombe; XIX, n. 161. Contra Aubry et Rau, $ 339 text 
şi n. 85). | | | 

„120. Prescripţiunea începe a curge din diua în care 
încetâză causa care a dat nascere la nulitatea și anume: 
pentru convențiunea anulabilă pentru viţii de consimţimiînt;: 
violenţă, dol, erâre, din diua când a încetat violența sai s'a 
descoperit dolul ori erdrea; pentru nulitatea fundată pe in- 
capacitate, din dioa în care cel în drept a o invoca a de- Venit culpabil. Să reamintim că după art. 1255 prescripția
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acțiunei în nulitate relativă a înstrăinărit imobilului” dotal 
începe şi din qiua separaţiunii de patrimonii, 

3. Prescripția acțiunei contra întreprindetorului de construcțiuni. 

| Art. 1902. După dece ani, architecţii şi întreprindătorii de lucrări 
sunt desărcinați de răspunderea la cari sunt supuși pentru stricăciunea, 
în totul sai în parte, a construcţiunil prin viţiile de construire, sau prin 
viţiele pământului. | : 

121. Scim că constructorii sunt răspundători de strică- 
ciunile aduse construcțiunii,: provenite din vițiele materia, 
lului sati ale pământului. Art. 1902 exprimă mai clar ideea. 
din art 1483, după cari acestă răspundere încetâză 'după 
dece ani de la primirea lucrării. Redactorul rumân a resol- 
vat dar dificultatea ce se ridică în Franţa asupra punctului 
de când începe prescripțiunea. .. E 

Să notăm că prescripţiunea de qece ani este relativă 
numai la stricăciunile venite construcţiunii; ea nu se aplică 
la.alte. cereri de: despăgubiri contra constructorului, d. e. 
constructorul a călcat pământul vecinului, şi acestaa cerut 
dărîmarea construcțiunii. i ae 

SECȚIUNEA 1V. 

Despre câte-va prescripțiuni particulare 

Il. Prescripțiunea -de şase luni - 

Art. 1903. Acţiunea maeştrilor şi institutorilor 'de sciință sai de arte, 
pentru lecţiunile ce dă cu luna; a | a 

A ospătătorilor şi a găzduitorilor, pentru nutrirea şi locuinţa ce 
procură, şi a 6menilor cu diua, pentru plata dilelor, a materiilor de dînşit 
procurate, şi a simbriilor; 

Se prescrii prin șase luni. 

122. Prima actiune care se arată a fi prescrisă prin şase 
luni, este acea a maeștrilor şi a institutorilor cari dai lec- 
țiuni cu luna pentru plata acestor lecţiuni. Termenii de 
maeștri și institutori cuprind tot'felul de învățători, fie de 
o artă, fie de o meserie, fie de învățătură, indiferent dacă 
lecţiunile se dau Ja învăţător, Ja cel 'ce primesce lecţiunile 
sau într'un local public. - i ae
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Nu insistăm asupra celor ce daii lecțiunea cu numărul 

(au cachet), cari . eredem că trebue să fie asimilați în cei ce 

daii lecţiunile cu luna. | 

193. In al doilea rînd se prescrie prin şase ani ac- 

țiunea ospătătorilor ş şi găzduitorilor pentru plata hranei şi a 

locuinţei. Ospătători sunt acei cari servă mâncarea, fie la 

dînşit, fie Ja domiciliul clientului, ast-fel ar fi restauratorul, 

birtaşul, cârciumarul chiar, dacă a servit mâncare, pe când 

pentru b&utură numai nu ar fi cuprins aci. Prin găzduitoră 

se înţeleg otelierii, hangii, particularii, chiar cari ar închiria 

odăi mobilate cu diua, săptămâna oră cu luna. 

„Nu putem: aplica acâstă prescripţiune câroiurmarilor 

pentru băutură, cafegiilor (Laurent, XXXII, n. "505. Con- 

tra Gouillouară, Il, n. 748), măcelarilor, brutarilor, pati- 

sierilor, cofetarilor, băcanilor,. „, cârpățarilor (Guillouard, IL, 

n.. 749). 

124. Tot prin şase luni se.. o. prescrie acţiunea 6menilor 

cu diua, lucrători, îngrijitori sau servitori, atât pentru plata 

simbrieă lor, cât şi pentru plata materialului ce lucrătorii ai 

pus în confecţiunile lor. Prescriptiunea se aplică şi lucră- 

torilor cu bucata. 

II. Prescripţiunea de un an. 

"Art. 1904. Acţiunea medicilor, a hirurgilor şi a apotecarilor, pentru 

visite, operaţiuni şi medicamente ; ” 

A neguţătorilor, pentru mărfurile ce vînd la particulari cari nu sunt 

neguţători ; - 

A directorilor de pensionate, pentru prota pensiunii sealariloe lor, 

şi a altor maestri, pentru preţul uceniciel; 

A servitorilor cari se 'tocmese cu anul, pentru plata simbriei lor; 

Se prescriii printe un an. : 

195. Prima acţiune care se prescrie printe? un an este 

acea a medicilor, a hirurgilor şi a, spiţerilor, pentru plata 

visitelor, operaţiunilor şi medicamentelor. 
Se Giscută punctul dacă între medici saii chirurgi intră 

mâșele și dentişti. Laurent (XXXII n. 524) urmeză aci 
sistemul săi, ca fiind 'casuri excepţionale, ele nu pot să se 
întindă în afară de termenii legii. S'a căutat în Franţa a
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se asemăna doctorilor veterinară diplomaţi (Guillouară,. 1], 
Ne TO pr A A 
„i. 126,-„Cestiunea dificilă este a se sei de-când începe 
prescripţiunea:de un an. Noi;credem că pentru cât priveşte. 
pe. farmacișşti, prescripțiunea, se aplică pentru fie-care. medi- 
cament din. giua. în care s'a dat, chiar dacă era, obiceiul ca, 
farmacistul să fie plătit Ja finele anului. .. E 
„Greutatea nu pâte fi pentru chirurgi; termenul curge 

de la fie-care operaţiune care a fost îngrijită definitiv. | 
Mai delicat este a decide pentru medici. Se pare că în. 

Franţa este.o tendinţă a fixa începutul „prescripțiunii din, 
diua când medicul a încetat visitele, 6ră nu, pentru fie-care 
visită, din diua când. ea. a fost. făcută :(V,.. Guillouară, II, 
n. '720). Sa 

„127, A doua. acţiune care se preşerie printr'un an este 
acea a neguțătorilor pentru. mărfurile ce vînd la particulari. 
Mai întâiu este vorba de acţiunea unui neguţător. Nu putem, 
aplica prescripţiunea unui particular care „ar vinde .d. e. 
mobila, biblioteca, "bijuteria sa, ete., precum nici cultivato- 
rului sau fabricantului care ar vinde producțiunea sai fa- 
bricaţiunea sa. Chiar. unui neguțător nu i se aplică pre- 
scripțiunea de faţă pentru. vîndări ae. lucruri străine . de 
negoțul săi. ocne 

"Se observă că va fi.0o. cestiune de, fapt, adică delicată, 
acea de a deosebi pe neguţător de lucrător sai de între- 
prindător (V. Guillouard, II, n. 781—735, împreună cu cita- 
iunile). | | 

Prescripţiunea_ de un.an nu se aplică de cât pentru 
viudările de mărfuri. făcute unei, pers6ne care nu este ne- 
guţător. Pentru mărfurile date. unui. neguțător, întru cât 
aceste mărfuri. intră în felul comerciului S&u,. aplicăm pre- 
scripțiunea ordinară! de, 30 de an De 

128. Se arată în al treilea rînd că se preserie printr'un 
an acţiunea, directorilor de pensionate, pentru prețul pen- 
Siunii şcolarilor, şi a altor maestri pentru preţul ucenicilor. 

Numai cel ce ati pensionate se bucură de acâstă pre- 
seripțiune și faţă numai cu şcolarii, indiferent dacă acești 
şcolari locuesc chiar în institut, „Nu se „aplică deci preserip- 
țiunea, nici școlarilor puşi în penșiuni . particulare, cari nu
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slint pensionate, nici-faţă cu'alte persâne, afară de școlari, 
cum ar fi profesorii, repetitorii, supraveghietorii cari ar 

locui sai ar'lua hrana în pensiune. In aceste castiri apli- 
căm prescripţiunea de şase luni de la art. 1903. 

129. Prin pensiune se înțelege hrana, locuința, chiar 

plată profesorilor şi- noi credem chiar acea a cărţilor, a ma- 
terialului şi a altor obieete de studii, dar nu şi plata vest- 
mintelor saii rufelor date din pensionat. '.: . 

130. Cum am spus deja, prin maeștrii se înțelege ori- 

cine învaţă pe altul o meserie saii o artă. Nu putem însă 
cuprinde aci pe acel cari dai. leoţiuni de învățătură alta de 
cât o meserie sau o'artă. 

131. In fine se prescrie: printr'un an acţiunea servito- 
rilor, căci se tocmese cu anul. 

Aci avem 0 mică dificultate în legea romană. pentru 
servitorii cu luna. Pe aceştia nu “ putem aședa în art. 1904; 
fiind vorba de servitori cu anul; de sigur că nu le putem 

aplica preseripțiunea de 30 de ani și de acea credem că ac: 
ţiunea lor se prescrie prin şase luni. S'ar putea argunienta 

din art. 1724 n. 4. 
; + 182, Consilierea art. 1729 n. 4, care Ax6ză termenul 

pentru: care salariile sunt privilegiate cu art. 1903 și 1904, 

asupra. termenului de prescripțiune este 6re cum dificila, 
în practică însă ceasurile sunt 'fârte:'rare. 

Art. 1905. Preseripţitnea, în casurile mal sus arătate « se va împlini, 

chiar de ar urma serviciele, lucrările şi predările acolo menţionate. 

Ea nu încetâză de a curge de cât când s'a încheiat socotâla, s'a daţ 

un bilet sai adeverinţă, ori s'a format cerere în judecată, 

133. Articolele 1905 şi 1908, sunt comune atât presorip- 
ţiunir de șase luni cât şi acelei de un an. | 

Aceste prescripţiuni sunt fundate pe presumpţiunea, de 
plată. Se concepe dificil ca d. e., un profesor care: dă lec- 
ţiuni 'cu luna, sati -un medic să lase a trece şase luni ori 
un an, fără să fie plătit, chiar dacă el continuă cu lecţiunile 
sai cu visitele, de acea acâstă continuare nu împedică cur- 
gerea prescripțiunii. 

Presumpţiunea de plată înceteză de îndată ce a inter- 
venit o' regulare de socoteli sai 0 "chemare în “judecată, 
atunci numai are loc preseripțiunea specială. Fu nu înceteză
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de a curge, dice al. IL al art,,. va. să „Qică ". dacă “a intervenit 
darea de socoteli sati chemare în judecată, prescripţiunea, a. 
încetat a curge, prin urmare numai avem prescripţiunea, 
specială, ci intrăm în prescripţiunea regulată de 30 de ani. 

Art. 1906. Cu tâte acestea,: cei căror vor fi opuse aceste preserip- 
țiuni, pot deferi, celor ce li le Spun; jurămîntul asupra cestiunil de a se 
sci dacă lucrul s'a plătit în adevăr. Jurămîntul va putea fi deterit văduvi-. 
lor şi moștenitorilor, sai tutorilor acestor după. urmă, când sunt minori, 
pentru ca să aibă a declara dacă nu sciti că lucrul este încă datorit, 

134. Fiind basate prescripţiunile de la art. 1903 şi 1904. 
pe presumpțiune. de plată, legea permite celor căror se opun 
aceste preseripțiuni să defere jurămînt celor ce le opun, 
dacă creanţele arătate s'au plătit. DI i 

Aci găsim un cas de aplicare a unui jurămînt de ore- 
dulitate. Ca un jurimînt să fie adinis sa cere ca faptul pen- 
tru care se cere a.jura să fie personal acelui cărui se de- 
feră sai să referă. Negreșşit că cea ce a făcut de cujus nu 
p6te fi personal moștenitorului, însă pentru că a existat, 
pâte relaţiuni mai de fie-care di între defunet şi moştenitor, 
i se pâte da jurămînt; acestui asupra cunoscinții ce ar avea 
acesta de cele petrecute. Acâstă cunoscință este negreşit. 
ceva personal moștenitorului: şi acestui i se pâte da jură- 
mîntul pentru ac6stă cunoscinţă. (Comp. însă Guillouard, II, 
n. 768—769).  . Sai 

135. Adi a dispărut aprâpe controversa dacă presump- 
țiunea de plată, pe care sunt fundate prescripțiunile de șase 
luni sai de un an, pâte fi combătută prin alt mod de câi, 

prin jurămâînt, în special prin interogator saii marturi. Or- 
donanţa din 1673 art. 10 din care este luat art. 2275 e.N, 

(civ. 1906), permitea nu numai a deferi jurămîntul celor cari 
'opuneaii preseripţiunea, dar chiar a-l supune Ia interogator, 
şi redactorul codului Napoleon a prevădut numai deferirea 
jurământului (V.. citaţiunile date de Guillouard în note de 
sub n. 787 Il). 

- ŢII. Prescripţiunea de cinci ani 

ituri arpetue sati pe viață; | 2. 1907 Veniturile rentelor perpeti i SE | 

Peztațiunile periodice ale pensiunilor alimentare, chiriele caselor: 

'Şi arendele bunurilor rurali;
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“ Dobândile sumelor împrumutate şi în genere tot ce se. plătesce cu 
anul sai la termene periodice mai scurte; : : . 

"Se preseriii prin cinct ani. 

_136. Preseripţiunea de cinci ani, despre care se vorbesce 
în acest articol nu are ca basă presumpţiunea de plată ci, după 

-cum 0 spune ordonanța de la 1510 în Franţa a lui Ludovie 
“SII, temerea că; acumularea acestor prestațiuni pâte să ducă, 

la ruină pe cel ce le datoresce (V. Conţinutul Ordon. Guil- 
louarăd, |], n. 654). 

„Mai întâiu intră în acâstă prescripţiune veniturile ren- 

telor, perpelue sai pe viaţă, qice art. Noi însă am conchis, 

(Vol. III, Contracte aleatoril), că nu se pâte în legea ru- 

mână permite renta perpetuă. Prescripțiunea se aplică pensiu- 

nilor alimentare. Se admite prescripțiunea de cinci ani şi 
la lefurile şi pensiunile particularilor (Laurent, XXXII, n. 441). 

137. Prescripțiunea, de cinci ami, în al doilea rind se 
aplică chiriilor și arendilor. Dacă s'aii .prevădut de părţi că 

locatarul are să plătâscă contribuţiunile ce cad pe imobil 
şi dacă proprietarul pentru a evita o urmărire plătesce el, 

prescripțiunea, de cinci ani se aplică recursului ce ar avea 

proprietarul contra locatarului. 

Preseripţiunea. de cinci ani se' mărginesce numai la 
plata arendelor şi chiriilor; ea este străină pentru cele-l-alte 
obligaţiuni ale arendașului sai chiriașului, precum ar fi fa- 

“cerea de reparaţiuni, r&spunderea că imobilul se găsesce î în 
stare rea, ete. 

- 138. Prescripțiunea de cinci ani-nu pâte, fi invocată de 
posesorul de. rea credință cărui se: reclamă fructele lucrului 
posedat. : 

139. In fine se dice că prescripţiunea de cinci ani se 
aplică dobândilor sumelor împrumutate. De şi textul nu 
vorbesce de dobândile: sumelor împrumutate, totuşi pre- 
scripțiunea se aplică fără dificultate și pentru dobândile su- 
melor datorite dintr'un alt contract, cum dobângile sumei 
constituită dotă, datorită barbatului de constituitor, saii acele 
datorite de bărbat, în cas de restituire, “dobândile datorite 
„de cumpărător la preţul datorit. 

140. De alta parte însă nu se admite prescripţiunea de



DESPRE PRESCRIPŢIUNE 819 

cinci ani dobândilor datorite-qe.tutor. către pupil, . precum 
în general, dobândilor datorite de un mandatar sait gestor 
către stăpân, (Guillouard, II, n. 671—873); la, dobândile su-. 
mei ce se repetă că fiind plătite fără a fi datorite (item, 
n. 687).: | - 

141. Adi este aprâpe unanim admis 'că prescripţiunea 
de cinei ani se aplică și dobândilor moratorii, chiar cânq 
ele sunt recunoscute prin o hotărtre judecătorâsecă (Guil- 
louard, II, n. 679 v. la note citațiunile. — Christescu, art. '190, 
n. 1. 2). Negreşit că prescripțiunea nu pâte a curge de cât 
din qiua în care hotărîrea este rămasă definitivă. 

IV. Prescripțiunea lucrurilor mobili 

Art. 1909. Lucrurile mişcătâre se prescriă prin faptul posesiunii lor, 
fără să fie trebuinţă de vre-o curgere de timp. - | 

| " Cu tâte acestea cel ce a perdut sai cel cărul s'a furat un Ineru, 
pâte să '] revendice în curs de trei ani din diua când l'a perdut sati când 
i s'a furat de la acel la care '] găsesce, rămânând acestuia recurs în con- 
tra celui de la care "1 are. - - - 

„ri 1910. Dacă posesorul actual al lucrului furat sa perdut l'a cum” 
părat la un bâlciu saă la un tîrg, sai lao vîndare publică, sai de la un 
„neguţător care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar nu pâie să ia 
lucrul înapoi de cât întorcând posesorului preţul ce Va costat, 

"142. Unul din casurile rare în cari la Romani se făcea, 
distinețiunea între lucrurile mobili şi imobili, era acela, când 
se precisa termenile în cari usucapiunea putea, fi împlinită. 
In dreptul vechii, până la Justinian se cerea un an pentru 
mobili, doi ani pentru imobili. De la Justinian (C. Jus. L. 

„un VII, XĂXI), s'a cerut trei ani pentru mobili și dece. 
“pentru imobili, termenul de trei ani pentru prescripțiunea 
“mobilelor a trecut în Codul Calimach ($ 1923), și în Legiui- 
rea Caragea (art. 7, al. 3. Pentru. Prigoniri). 

„Sub ideile feudalităţii probabil se considera în Europa 
ca avere numai cea imobilă, pe când averea mobiliară era 
cu totul deconsiderată, de unde şi dicătârea: 2obilium vilis 

“possessio. Sub acâstă influență am vă&dut deja regula. les meu- 
“dles mount pas de suite par hypothtque asemenea, și regula tre- 
cută în art. 2279, 0. Nap. En fait de meubles possession vaut ti-
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tres. (V. asupra origine. acestei reguli, Guillouard, II, n. 
799-—620), 

: Comentatorii Codului Napoleon - nu se înțeleg | asupra 
înţelesulut şi întinderii acestei reguli. Laurent (SXXII, n. 
541—543) presintă trei sisteme. Codul italian (art. 707) spune 
că pentru bunurile mobili posesiunea produce pentru terții 

'de bună credinţă, acelaș efect ca şi titlul. Se observă că - 
.ac6stă. regulă codul italian o aplică numai la imobilele prin 
natura lor, la titlurile la purtător şi o depărtâză pentru uni- 
versalităţile de bunuri. 

Nu tâte legile statelor. moderne. aplică regula din 
dreptul frances, aşa, noul cod german cere pentru prescrip- 
țiunea mobilelor termenul de dece ani, cu bună credinţă 
care să dureze tot timpul celor dece ani (art..937, V. în art, 
939 casuri de suspendare). 

Legiuitorul rumân a schimbat formula codului Nap., 
Qicând că licrurile mişcătire se preseriti prin faptul posesiunii lor, 
Fără să fie trebuinţă de vre-o curgere de timp. 

"148. Primul punct de stabilit asupra al. 1 al art. 1910 
este de a se sci ce se cere de lege pentru preseripţiunea 
“instantanee a mișcătârelor. Textul pe de o parte spune că 

aceste lucruri se prescriă prin faptul posesiunii numai, însă 
el adaogă, pentru complectarea ideii fără să fie trebuință de 
vre-o curgere de timp. | | 

Prima condiţiune a prescripțiunii mișcătârelor este fap- 
tul posesiunii, adică o deținere materială a lucrului cu in- 
tenţiune de proprietar, Negreşit nu putem cere la lucrurile 
mobile posesiunea publică, netulburată, neîntreruptă, însă 

avem de observat că adesea lipsa faptului material al de- 
tenţiunii pote fi suficient pentru perderea posesiunii și că 
în ori-ce cas se cere ca să nu fie detenţiune pentru altul, 
cum ar fi pentru detenţiunea locatarului, mandatarului, de- 
positarulul amanetistului, etc. 

„144. Nu este dificil a se dovedi că pentru prescripţiu- 
nea mobilelor prin simplu fapt al posesiunii se cere în al 
doilea rind. buna credință a acelui ce ia acâstă posesiune. 
Articolul 972 ne spune că dacă s'a promis același lucru mo- 

„bil la două persâne, acea va fi preferită care v'a fi mai în- 
-tâiu pusă în posesiune ; însă pentru acâsta se cere ca po-
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sesorul să fie de bună credinţă. Art. 1728 face chiar apli- 
„carea acestei reguli 'că numai posesorul de bună : credinţă 
pote invoca proprietatea, creditorul privilegiat pe mobile 
și anume: amanetistul, hangiul,. cărăușul și proprietarul va 
prima pe vîndător, numai dacă nu scia în momentul adu- 
cerii lucrului, el:este de bună credință. 

145. Dar cestiunea în adevăr dificilă în dreptul nostru 
este dacă pentru prescripțiunea instantanee a art. 1909 se 
cere să existe al treilea element, un just -titlu. Ori-care ar 
fi interpretarea regulei din codul Napoleon en fait de meubles 
possession vant titre, este cert că redactorul. rumân nu a ad- 
mis-o. Nu seim:dacă asupra acestei reguli redactorul rumân 

„a'avut în vedere art. 707 c. ital. citat mai sus, dar este cerţ 
că nu dice că posesiunea produce pentru terţii de 'bună 
credinţă, acelaş efect ca şi titlul. Am spus deja că alin. 1. 
al art. 1909 este incomplect, pentru că dacă ne am ţine 
strius de el ar trebui să ne mulţumim numai cu posesiunea, 
cea ce ar fi inadmisibil. Am ajunge la resultatul că acela 
care a reuşit să aibă un lucru mobil prin dol, chiar prin 
escrocherie, ar deveni proprietar ! Cum am dis nu se face 
excepţiune de cât pentru curgere de timp. At, 973 presu- 
pune neapărat existența unui titlu, pentru că dice curat, 
între altele: chiar când titlul stă este cu dată Posteridră. In fine 
un argument peremptoriii este că chiar sub art. 2279 Mar- 
cadâ susţinea că trebue să existe-un just titlu: „repetăm 
că titlul de care înțelege să vorbescă articolul este un titlu 
eficace (subliniat de autor), un titlu conferind dreptul de proprie- 
tate (subliniat de autor)...“ și mai la vale... „Nu este 6re 

contradicțiune, s'ar obiecta, să spue că posesiunea ne va ţine 
loc de titlu (subliniat de autor) de cât cu condiţiune de a fi 
sprijinită pe un titlu real (subliniat de autor)? Să fie trebuință 
a respunde şi a dice că acestă obiecţiune (pe care însă am 
audit-o făcându-se de mai multe ori) nu şâde de cât pe-un 
Joe de cuvinte şi pe deosebirea a două semnifică ce pre- 
'sintă aci acelaș termen.“ Ast-fel bund-credinţă şi just titlu (sub- 

liniat de autor) acestea sunt cele dou& condițiuni cerute 
aci, pentru prescripțiunea unui molil prin posesiunea instan- 
tanee, ca și la acea de la art. 2265 (rum. 1895) pentru 
prescripțiunea unui imobil. Dobândirea a non domino dar cu just 

68133 . 56
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titlu şi bună credinţă, (litere mari ca şi cele de mal sus sub- 
liniate de autor) acâsta este aplicarea, şi singurul cas de 
aplicare a art. 2279.* (Mareadă, art. 2280, II şi III. In acest 
înțeles jurisprudenţa n6stră, Christescu, art. 1901 n. 1—8). 

146. Nu este greu a precisa, de şi legea n6stră nu a 
urmat codul italian, că prescripţiunea se aplică la mobilele 
prin natura lor şi cu reserva celor spuse mai în urmă, 

chiar la titlul la purtător, (Christescu, art. 1909,n. 5), că ea 

nu privesce mobilele declarate imobile prin accesiune, pre- 

cum nică la o universalitate, cum ar fi o moștenire saii un 
fond de comerciil. | | 

147. Preseripţiunea, instantanee a lucrurilor mobile de 
posesorul de bună credinţă nu se aplică dacă lucrul este 
perdut sai furat. La Romani pentru lucrurile furate se 

cerea usuroceptio, adică lucrul nu putea fi prescris de cât 

dacă reintră în posesiunea victimei. Lucrurile perdute și fu- 
rate pot fi revendicate de la posesorul de bună credinţă, 

întru cât revendicarea se va exercita în termen de trei ani, 

nu de când s'a, căpătat posesiunea de bună credinţă, ci de 
la epoca perderii saii a furtului. 

148. Legea vorbesce numai de perdere şi de furt. In 
opiniunea generală revendicarea ce ne preocupă nu pâte 
avea loc când lucrul s'a sustras de la proprietar prin alt 

mod de cât prin furt d. e. prin înșelăciune, escrocherie, abus 
de încredere (Mareadă, contra art. 2280, V). 

149. Cu tâte acestea posesorul de bună credinţă, chiar 
când i sar revendica bunul perdut saii furat în termen de 
trei ani, totuși pote cere de la evingător. preţul cu care a 
cumpărat la un biîlciu, ori târg, ori de la o licitare publică 
sati de la un neguțător care vinde asemenea lucruri. 

150. Am spus că prescripţiunea instantanee a mobilelor 
corporale se aplică şi la efectele la purtători, ori-care ar fi 
ele: acțiuni, obligaţiuni, bonuri, rentă, ete. Pentru bonurile 
furate sai perdute disposiţiunile codului civil sunt în mare 
parte modificate prin legea de a 21 Ianuarie 1883: Pentru: 
titlurile la purtător perdute, distruse, furate, cete. Explicarea acestei - 
legi nu intra în cadrul lucrării n6stre, de acea ne vom 
mărgini a atinge numai punctele cari modifică art. 1910. 

Scopul legii citate este de a se da acelui al cărui titlu 

3
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la purtător numai există posibilitatea de a obține de la cel 
care a emis titlul un duplicat al acestui titlu. Pentru acest 
Sfirşit, acel care pretinde că un titlu al săi la purtător a 
fost perdut, furat sau distrus, este dator, conform art. 3, 
mai întâiă, să facă opunerea prin portărei, debitorului Ja 
plata capitalului sati dobândilor (cupâne, dividende ori-ce 
ar fi). Acâstă opunere trebue să fie publicată prin Moni- 
torul Oficial şi prin alte două diare în forma și condiţiunile 
arătate la art. 3. | a | 

Ac6âstă publicare este de o importanță însemnată, pentru 
că art. 21 al legii declară nulă ori-ce înstrăinare sati ema- 
netare a, efectului oprit, făcută în urma publicării şi art. 22 
declară responsabili casa de bancă şi pe mijlocitorii de schimb 
de operaţiunile făcute de ei în urma, publicaţiunii. | 

Legea arată cum are să se valideze prin judecată opu- 
merea, în ce mod are să se plătâscă cupânele sati dobânqile 
“efectului, pentru care s'a făcut opunere şi cum intervine 
după dece ani hotărîrea, prin care se condamnă debitorul la 
darea duplicatului sai la plata efectului perdut (V. art. 4—7 
comp. art. 9, ii, 12) şi art. S spune ca liberarea sati plata 
titiului ori a dobândilor liberâză pe debitor de ori-ce obli- 
„Baţiune către detentorul titlului, care nu are de cât recurs 
contra celui ce a obținut duplicatul sai plata. Fiind-că opri- 
rea are consecințe grave, art. 18 al legii prevede pedepse 
„grele de închisore şi amendă, pentru acel ce a făcut o oprire 
temerară. 

Acum să vedem cum se regul6ză raporturile între pro- 
prietarul titlului perdut sai furat și între detentorul săi. 
Mai întâii art. 19 impune mijlocitorilor de schimb, caselor 
:sau instituţiunilor de bancă ţinerea unui registru regulat, 
pentru a se trece în el operaţiunile relative la titlurile Ja 
„purtător, acesta sub pedâpsă, în. cas de contra-venire, la o 
.amendă, în afară de despăgubirile civile, la cari pâte fi ex. 
puşi. Revenind la pretinsul. proprietar și la detentorul tit- 
lului, art. 20 spune că revendicarea pâte ave loc, în timp 

-de dece ani, de la publicare, însă detentorul este în drept 
să câră contul cu care a dobândit efectul, dacă l'a dobânait 
-cu bună credinţă și înainte de publicarea opunerii, în care
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cas şi mijlocitorii de schimb sai băncile sunt descărcate de 
oră-ce obligațiune. | 

 Detentorul “are or-când dreptul dea se presenta la 
debitor cu titlul s&ă, acâsta însă, în urma opunerii şi îna- 
intea liberăriă duplicatului saă a, plăţii este dator să-l oprâscă 
până ce judecata, va, hotărî definitiv a cui proprietate 'este 
titlul. ii 
“In resumat 6că modificările aduse de legea din 1883 
codului civil: | 
„L. Acel al cărui titlu a fost perdut sati furat, pste. 

să'l revendice de la detentor, dacă a făcut opunere şi pu- 
blicațiunea necesară, în: timp de 10 ani de la acestă pu- 
blicare. Na 

IL: Detentorul care de bună credință a cumpărat ae la 
uri mijlocitor de schimb sai de la o bancă efectul pâte cere 
de la revendicant preţul cu care a cumpărat. De și art. 20 
nu 0 spune, aceeaşi decisiune trebue dată și faţă cu ama- 
netistul de bună credinţă. : 

„IUL. Detentorul chiar dacă a. dobânâit titlul de bună 
credință şi de la un mijlocitor de schimb sau de la o bancă, 
nu are drept a cere costul titlului dacă el l'a dobândit în 
urma publicării vpunerii. 

In fine legea nu se aplică la biletele de bancă, pentru 
cară nu. pâte nici revendica (art. final). 

, Art. 1908. Preseripţiunile presintei secţiuni curge în contra minorilor 
şi interdișilor, rămânând acestora recurs în contra tutorilor lor. 

151. Disposiţiunea art. trebue luată în de-aprâpe bă- 
gare de s6mă, pentru-că de și este uşoră a fi pricepută, cu- 
prinde o excepțiune fârte importantă, aceea 'că tâte pre- 
scripţiunile prevădute în secţiunea IV, adică aceea de două 
luni, de un an' și de cinci ani. curg în contra minorilor Şi 
intergișilor, cară nu ai de cât recurs contra tutorilor. cs ati 
lăsat să se. împlinâscă prescripțiunea. 

„152. Aflându-ne în faţa unei: disposițiuni excepţionali, 
ea trebue interpretată strict în termenii ei, de aceea nu 0: 
putem aplica în cele-l'alte ceasuri de suspendare.
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153. Cât pentru preseripţiunea instantanee a lucrurilor 
mobili, de 6re-ce suspendarea presupune neapărat un ter- 
men, și de Gre-ce în acâstă prescripţiune nu există termen, 
ea se împlinesce față cu ori-cine. Mai mult credem că ter- 

"menul de'trei ani din art. 1909, ca și termenele din legea 
de la 18883, sunt nisce decăderi și că pentru ele nu există 
suspendare (Compare Guillouară, L. n. 100—105). 
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Interpretarea legislativă, judecătorâscă şi doctrinală . ...... 104 
Regulele după cari se. face interpretarea judecătorâscă, 
Interpretarea doctrina ă. <a 105 

Art. 6. 
In contractele şi în actele de liberă voință libertatea celor ce le 

face nu pâle merge pânt a atinge legile de ordine publică şi 
„de bunele moravuri ... d. 108 

IV. Despre abrogarea sai desființarea legilor 

O lege nu se pâte abrogă de cât prin altă lege ........ „109 Abrogarea expresă şi abrogarea tacită . 110 

CARTEA I 

Despre persâne 

l. Legiuitorul nu 59 ocupă a face divisiunea persânelor ......_ 112
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2. Ce este o persâni, — Isvârele fisice şi persânele moral... ... 113 
3. Lipsă de texte relative la persânele civili. . ., . 116 
4. Dacă o persână civilă, constituită în ţară străină pâte fi rocunos- 

cută în Rumânia. 118 
*5. Comparaţiune cu codul italian, german, legea Caragea. ..... 121 
6. Divisiunea Cărţii Ir 123 

TITLUL 1 

Despre drepturile civili şi naturalisaţiune 

1. Introducere istorică ...... ea. . RE 194 

2. Divisiune . . cc 129 

CAP. 1] 

Despre drepturile civili și despre naturalisaţiune 

I. Cine este Rumân 

Art. 10, al. 1. 

3. Sistemul după care se determină naționalitatea în legea rumâni . 130 

4. La ce epocă se determină naționalitatea părinţilor. ....... 132 

IL. Cum se capătă calitatea de Rumân 

5. Divisiunea. 

N
a
 

12. 

A. 1. Sub codul civil. — 2. Prin oficiul legii 

„ Locul nascerei nu este cu totul indiferent. 

. Condiţiunile cerute de art. S şi 9 ca: a) copilul să fie de religiune 

creştină. 

. b) Copilul să fie născut şi crescut în Rumânia ......... 18: 

„ €) Să nu se fi bucurat de nici o protscţiune străină. 
10. 
11. 

d) Declaraţiunea să fie fâcută în anul care > urmâză majoritatea. 

Disposițiune transitorie. . . e. ce ec... | 135 

B. Prin căsătorie 

Art, 12. 

Femeea străină capătă calitatea de rumâncă prin căsătoria sa cu 

UN TUMÂN o... eee en... 136
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"0. Prin naturalisare 

Art 16... a a 187 
13. Ce este naturalisarea şi cum se dobândesce.. - 

i. Naturalisarea este. individuală, 

D. Prin încorporare de teritorii 

15. Consideraţiunea pe care este fundată. — Legea din 9 Marie 1580, 
Pentru organisarea Dobrogei . . . , cc... a 138 

16. Numai locuitorii supuşi statului de la care s'a încorporat teritoriul 
capătă naționalitatea ea U4O 

II. Prin constituţiune * 

17. Prin art. 7 al constituțiunii de la 1866 se decide e că numai! străinii 
de rit creştin pot dobândi împămîntenirea . . di 

18. Modificarea art. 7 prin revisuirea Constituţiunii din 1879 . a 142 
19. A doua modificare a codului civil introdusă de art. 9 relativ la re- 

cunâscere ....,. .. . ea 143 
20. A. treia modificare este relativă la condiţiunile cerute pentru a fi 

dispensată de stagii. 
21. Impămîntenirea celor ce ati luat parte în resbelul pentru inde- 
„ji Ppendență ,...,, ee. o dd 
22, Cestiunea dacă după art. 7 din "Constituţiune, naturalisarea este 

singurul mijloc de dobândire a naționalități ....... „145 
"23, Dacă striina devenită rumâncă prin casătorie pâte dobândi imobil 

Ural Ps e 14TŢ 

CAP. II 

Despre perderea drepturilor civile prin perderea calităţii de rumân 

III. Cum se perde calitatea de rumân | 

Art, 17. 
21 Se perde. ......, | PD a. 148 

t A. Prin dobândirea altei naţionalităţi 

B. Prin intrarea fără autorisarea guvernului rumân în o Ffuneţiune, . 
serviciă militar, saii corporațiune streină, militară 

25. Consideraţiunea pe care se fundâză ... ...... aaa e 149 

. C. Prin supunerea pentru oră cât de puțin timp la o protecţisne străină 
26. Consideraţiunea pe care se fundeză,
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27. Contraparte a art, 19 

F, Prin încorporarea aul teritoriă rumân 1a un stat străin 

28. Exemple. 
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TV. Cum se recapătă calitatea de rumân de cei ce fiind avut-o, aii perdut-o 

Art. 18—20, 10 al. 2 
29. Pe ce se fundeză acâstă favore 

31. După legea rumână copilul celui cea fost rumân născut la epoca 
când părintele era străin p6te ori când reclama calitatea de 
rumân 

V. Care este posiţiunea juridică a străinilor în Rumânia 

Art. 7, 11, 6, 

32, Punerea cestiunil 

34. Străinul se bucură de tâte drepturile publice ” 
35. Străinul se bucură de tâte drepturile civile pe care o disposiţiune 

a legii nn.le ridică .. - 

Derogarea la competența tribunalelor 

Art. 18, 14. 
"86, Derogare la regula actor sequitur forum rei . o. SR 

37. Cum se depărtâză în practică de la art, 183 eee. . 
38. Dacă art. 13 se aplică când reclamantul este străin. 
39, Diferendele dintre Străini cc. te ao ao. 
40. Dacă un rumân se pâte supune unel jurisăiețiuni Străine . . 
41. Art, 14 este inutil în codul nostru, - - 
42. Desflinţarea cauţiunil Judicalum solvi. 

. Dobândirea de imobile rurale 

Art. € Ş$ d Constituţiune. 
43. Întroducerea istorică . îi 
44. La cari străini seaplică prohibițiunea. ......... a 
45. Persânele juridice de naţionalitate străină. ; co... 
46. Locuitorii din Dobrogea ..... cc... 
47. Ce se înţelege cu îmobi ... an a a. d. 
48. Ce se înţelege cu imobil rural ..... a. 
49. Inţelesul cuvîntului a dobândi . . cc... - 
50. Se respectă drepturile căpătate ....... ema e .  . .| 
51. Convenţiunile internaţionale existente la revisuirea Constituţiunii . 
52, Care este sancţiunea probhibițiunii. cc cc... 

68155 ăi
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TITLUL II 

Despre actele stării civile | 

1. Introducerea istorică ........ Ce. e 186 
2, Divisiune .. ci 187 

PARTEA 1 

Cap. 1 
Disposiţiuni generale 

3. Divisiune. 

I. Despre oficerii stării civile 

4, Legea nu se ocupă de competenţa sai de capacitatea oficorulat” 
stării civile . 188 

5, Discuţiune asupra capacilăței relativă la rudele oficeruluu stării 
civile. 

Art. 93. 
„6. Părţile interesate în act, 
7. Cel ce sunt datori a face declaraţiune. 
8. Martorii. . . 

Art, 24, 

“II. Redactarea actelor stării civile 

9. Cel dintâiă principii, Actul stării civile trebue să cuprindă tot ce 
cere legea... 190 

10. Al doilea principii. Nu trebue să se trâcă în act decât ceace 
cere legea. 

Art. 21, 22, 25, 96. 
11. Ce trebue să cuprindă actul stări! civile .. 191 

III. Registrele actelor. stării civile 

Art. 27. 
12. Actele trebuesc înscrise în registre. 

Art. 28, 29, o IE '13. Cum trebuesc ţinute regisrole a 4ga - Art. 30, 31, . i : Ia 14. Incheerea registrelor la finele anulul,: me i 
Art. 38. RE at SI
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IV. Actele făcute în ţară străină 

Art 34. | Da 
16. Aplicarea regulei: Jocus regit actuin. 
17. Ce se întîmplă când nu există acte ale stării civile în ţara în 

care se face actul ....,. Pee. 194 18. Legea din 14 Pobruarie 1879 pentru agenţii rumâni din străinătate „ 195 

y. Puterea probantă a actelor stărn civile 
Art. 32, ai a - 

19. Credinţa ce se dă or-cărul act autentie a „ 198 '20. Care parte a actului face credință până la înscrierea în falg. , . 197 21. Credinţa copil actului stării civile declarată de preşedintele tribu- 
nalulul conformă cu originalul. . 
Art. 23, 

E Da 22. Ce se întîmplă cu lipsa de registre! DDD Ra 193 23. Cu ce se face în acest cas dovada nascerilor, “căsătoriilor și a în- : -cetărilor din viaţă Pee ea. nea 200 

VI. Despre rectificarea actelor stării civile 

Art. 84—86, 
24. Cum se face rectificarea şi cui pâte fi opusă îi e eee ee a 902 

vu. Despre nulităț : 

25, Logea nu a fixat nulităţile, Ele sunt lăsate judecătorului a a e 208 

: VIII. Despre penalităţi 

Art. 36—39, 
26. Aci se prevăd numai pedepse disciplinare ....... ee 204 

PARTEA II | 

| Disposiţiuni,speciale,, 

CAP. UL 

im? î. + Despre actele de nascere 
Art. 41, 42, | 

97, Deelaraţiunea de. nascere şi” visitarea copilul de către oficerul , 
- stăril civile n e i 205 AT 48, ae i 

283. Ce trebue să conţie actul de. nascere . ii "i 206 129. Copilul găsit.
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Art. 44. 

30. Copilul născut pe un vas rumân în călătorie. 

! Art, 45-47 cc... eee. aaa a 208 

„CAP: IV. 

Despre actele de încetare din viață 

Art. 63, i 
31. Autorisarea cerută pentru înmormîntare. 

32. Ce trebue să conţie actul de încetare din viaţă. 

Art. 64—66, 69—72, 67, 68... cete 210 

CaAv..V 
N 

Despre actele stării civili privitâre la militarii ce se găsesc afară de teritoriul 
__rumân sai pe teritoriul” rumân în timp de resbel sai de tulburări” - băi 

83, Redacţiunea actelor stări civili în aceste casuri este încredințată 

autorităţilor militare . . .....-- eee eee... >11 
Art, 73, 89 ee 212 

TITLUL III 

Despre domiciliă 

1. Utilitatea Axării domiciliului a. | NR e 244 

Art, 87—96,. - 
2. Ce este domiciliul ..... cc... cc... 215 
3. Divisiune. 

I. Domiciliul da origină şi domiciliul căpătat 

Art. 88—9%, 
4. Care este domiciliul de origină şi care este cel căpătat ...... 217 
5. Dacă pâte cine-va fi fără domicilii, Dacă pâte av6 două domicilii.: 

II. Domiciliul legal. — Domicitul de fapt 

Art. 93—94, ii 
6. Care este domiciliul legal şi care cel de fapt... pe mea e 2819 
7. Casul când: bărbatul este'absent saă:interdis st bi tutela femeii . :. 220 

"8: Dacă femeea pâte fi silită orl când să urmeze. pd. bărbatul s5ă. 
9. Unde este domiciliul minorilor emancipaţi 

10, Unde este domiciliul minorului. emancipat. 
11. Domiciliul intergisului
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15. 

16. 

17, 
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Domiciliul lucrătorului care locuesce la stăpânul săă.. 

Domiciliul succesiunii deschisă. 

Art. 9. .. : 

Dacă afară de domiciliurile legali stabilite uzay sunt şi altele . . 223 

Casuri de conflicte de domiciliuri. 

Dacă domiciliul legal înceteză o dată cu causa care "i-a dat nascere. 

III. Domiciliul ales. — Domiciliul real 

Art, 97. 

Care este. utilitatea alegerii unul domicilii ...., aaa e 994 

TITLUL IV 

, - Despre absenţi, adică acei cari lipsesc: de la. locul lor za 

îi. Introducţiune istorică . . | aaa e 926 

„9, Divisiune . . . . . . . . . . . [. . . . . [| . . 1... . 227. 

„EPOCA l 

, CAP. 1 | 

Despre absenţa presumată „i:  - 

Art. 99—100. i 

3, Cari sunt persânele interesate a cere luarea de măsuri „provisorii + 228 

4. Procedura. NI . | _ 

5. Ce măsuri trebue să ia'tribunalul -. ..... i. aaa ma a 229 

EPOCA i 
re 

Declaraţiunea absânţel şi trimiterea în. posesiune provisorie 

CAP. “u a 

Despre declaraţiunea absenței Ă 

. Art. 101—105. cec a 

6. Când începe peri6da a doua Ceea eee. . 230 
„7. Procedura ........ ema mama ee 28 

CAP. III 

N “ Despre efectele absenței , | „” A | 

8. Divisiune. .. . cc... ... aaa ee 999
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Despre efectele absenței în privinţa averii ce absentul posedă în , 
diua dispariţiei sale (lipsei sale) 

„1. Ce este şi cum are loc trimiterea în posesiunea provisorie - 
Art. 106—108 .. cc... pe 233 

„9. Ce este trimiterea în posesiune, -. aa 
10. Cine pâte cere trimiterea în posesiune. ............ n. 934 

"TI. Cari sunt efectele trimiteri! în posesiune provizorie a bunurilor absentului - 

A. Faţă cu absentul *! 

Art, 110, 111, a Zi 
1î. Ce sunt datori să facă trimişii în posesiune provisorie În e. 986 
12. Trimişii în posesiune provisorie nu pot face de cât .acte de ad- 

- ministraţiune. 

„B. Între trimişi 

Art. 109. . Ă a , 
13. Dificultate asupra interpretări! articolului. . 237 
14. Trimişii se consideră ca coproprietari în indivisiune. Raportul 

nu este datorit. ” | ! 

„0.-Faţă cu terți 

“Art. 118; 119. 
15. Trimişii sunt consideraţi: nu ca mandatâri ai absentului, ci-ca * + 

deținători ai averii lu... 238 
15. Cestiuni asupra prescripțiunit -. 239 

Ii: ; IL. Intârcerea absentului 

Art, 112, 
17. Restituirea averii. Reţinerea unei porţiuni de fructe. ...... 240 

„EPOCA III 
| Trimiterea în posesiune definitivă - » 

Art, 114, | e 
18. Cine pâte obţine trimiterea în posesiune definitivă ....... . 241 19. Trimişii în posesiune defnitivă sunţ consideraţi faţă cu terţii 

ca proprietari .....,... ne eee ea. |. |... .. 242 Art. 117. | 
20. Când se restitua averea 

Art, 113.
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21. Prescripţiunea faţă cu absentul şi faţă cu copiii lui, de către 

trimişii în posesiune definitivă, .. 244 

„ SEOȚIUNEA 11 
Despre eiectele absenței în privința drepturilor eventuali cari se pot cuveni 

absentului 

Art, 120—123, a. . 245 
22. Atingător de drepturile ce se sting înipreună cu viaţa absen- 

tului, acesta este considerat mort. ........... „. 946 
23. Controversă asupra înstrăinării făcuiă de un erede aparent . . . 247 
24. Nereproducerea art. 139 şi 140 ce. Napoleon ......... „248 

CAP.IV 
Despre privigherea coplilor minori ai tatălui care a dispărut 

Art, 194, , 
25. Muma înlocuesce pe tatăl, . 

Art 100, 106 
249 

26. Inţelesul art. 125. Doua observaţiuni asupra art. 125 şi 196, . 
21. Resumat asupra titlului e 250 

„TITTLUL V 
Despre căsătorie 

1. Necesitatea instituțiunii căsătoriei. .... î eee ac , 932 
2. Defniţiune. ..,. eee... „208 
3. Resumat istorie ..... Ceea. e. ame a DB4 
4. Caracterul căsătoriei la no. .;.., eee 261 
5. Discuţiune asupra cestiunii dacă cuntractul de a se da un preţ 

pentru stăruință la o căsătoriee valabil. ......,, îi e 904 
Divisiune. . 

CAP. 1 

Despre însuşirile şi condiţiunile necesarii spre a putea săvirşi căsătoria 

6. Legiuitorul presnpune că sunt îndeplinite trei condițiuni, de cari ' 
el nu se ocupă ... 265 . 

7. Inţelesul cuvintelor însuşiri şi condiţiuni. | 
8. Ce se înţelege cu împedicare. De câte feluri sunt. .... i. „ 266 

I. Etatea 

Art, 127, 128. | 
9. La ce etate se pâte căsători bărbatul şi femeea ........ 207 

10. Nu se fixeză un mazimaun. : a 
11, Dispensă de virstă . . ... cc... a. 208
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| A II. Consimţimintul, socilor | „. Pag. 
Art. 199. " 

12. La orl-ce contract căsătoria cere consimțimîntul celor ce o închee. 
„183. Dacă surdo-mutul se pâte căsători .......... . . „ 269 

14. Controversa dacă interdisul judecătoresc se pote căsători see 271 
15. Cel pus sub interdicţiune legală sa pâte căsători ....... „ 273 

III. Neexistenţa căsătoriei a vre-unul din. soci | 
| Art, 180. | | | 
16. Consideraţiune pentru câre este prohibită bigamia. îm... | 2îi 

1v. Consimţimintul ascendenţilor 

17. Consideraţiunea pentru care se cere acest consimţimint. .... 275 

A. Despre consimțimintul proprii-Qis 

18. Se cere: 

a) A părinţilor. 
Art. 131, 182. 

ME Distincţiunea între bărbat şi femee. ” 
19. In cas de desacord consimţimîntul tatălui prevalăză. ...... 217 
20 . Cânad unul din părinţi este mort „consimțimîntul celui în viaţă este 

de ajuns. 

. b) A? bunului şi al bune. 

Art. 133. 
„ 6) Al consiliului de familie. 

Art. 142. 

„ Dacă încheerea consiliului de familie se e pâte apela la tribunal. 279 
24. d) A? tutorului, 

: Art. 141, - - : ! 
25, Consimţimiîntul trebue să fie: a) în fomă solemnă ea. . 231 
26. b) Special. 

2î. ce) Persistent până la căsătorie. . . ca... a. a "992 

A A B. Actele respectudse 

Art. 181-138, - | 
28. Consideraţiunea pentru care se cer. , 
29. Câte acte respectuâse se cer ....,...... eee ea 984 
30. Cul se fac actele Xxespectu6se . ... cc... 295 

| YV. Lipsa de legături de rudenie şi alianţă 

21. Pe ce este fundată acestă condiţiune. 
32 „ Ce este rudenia. — Ce este alianța.
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33. Cum se împart rudenia şi alianţa 
34. Resumat istorie . 
35, Până la ce grad este 'prohibită căsătoria te eee... 

Ari, 143—145, 150, ,  . , e: 
36. Dispensa regelui. 
37. Ohiar din nelegiuita căsătorie .. cc. 
38. Rudenia de St. Botez ...... cc... 

. . . . |. . | |. . . . . . e. 

39, In ce grad. 
Art. 146—148. E 

Antonomia cu art. 313... ......,. îi. . IRI 

VII. Tutela - 

Art. 149. Sa i 
40, Consideraţiunea pe căre este fondată, i. 

VIIL. Soci, divorţaţi 
Art, 977, 

41. Consideraţiunea morală. : - 

" IX: Adulterul 

| Art..279. | , 
42. Motivul moral . o... | 

X. Anul văduviel 

Art 210, 978, 
„48, Indoitul motiv” e e. a. 

XI. Alte condițiuni 

44, Militarii . cc... .. PNDR RD AR 
45. Clericil . eee. . 
46, Neputinţa . . . . ct... ema eo... | 

47, Legile nâstre vechi ......... aaa 

OAP. II a 

Despre formalităţile relative la celebrarea căsătoriei 

I. Formalităţile” cai preced căsătoria 

Art 49
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48. Corpul publicaţiunilor, NI 
49. Locul unde se fac publicaţiunile ...:.... eee a 805 
50. Publicaţiunile sunt în. număr de două. : a 
51. După trecerea de un an se cere o nouă publicaţiune. 

II. Celebrarea căsătoriei 

Art. 60, 160. 
52. Ce se înțelege cu domiciliul pentru căsătorie ...,...... 308 

Art. 55—59. 
: . 53. Actele ce trebuese presintate oficerului stărei civile. . ... .. .. ..307 „Art. 6i. „o ” 

54. Căsătoria se celebrâză în casa comunală. 
5. Soci se presintă în persână, 
36. Solemnitatea celebrării... 

308 57. Căsătoria este defnitivă îndata ce oficerul declară pt soci căsă- -* torâţi, , Ia ” | i 58. Ceea ce trebue să conţie actul de căsătorie . .......... 309 59. Căsătoria celebrată în străinătate. | 
Ar 00, pe. . Sti 60. Controversă dacă în afară de căsătorie înaintea agentului “diplo- ” 'matic regula locus regit actum e obligatorie pentru străinii cari 
se căsătoresc în România 

CAP. III 

Despre oposiţiune la. căsătorie 

1. Ce este oposiţiunea, cine este în drept a face oposiţiune şi în ce casuri . 

- Art. 153—156, 
61. Ce este oposiţiunea, - - 
62, Cine este în drept a face oposiţiune .. cc. 814 

PR IL. Formele oposiţiunii 
Art. 155, 52, 53, 

63. Unde se adresâză oposiţiu:-ea. 
84. Ce trebue să conţie oposiţiunea. | 
65. "Trecerea oposiţiunii în registrul special, 

| „III. Efectele oposițiunii . 
Art, di. n 

66. Care este efectul oposiţiunii. Discuţiune
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! 1V. Judecarea și ridicarea oposiţiunit 
Art, 159—161. ! ! 

67. Judecarea oposiţiunii aparţine numai tribunalelor, E 
68. Er6rea lui Marcade, : 

Gad, IV: 

Despre cererile de nulitate ale căsătoriei 

Reguli generale asupra nulităţilor .: 

69. Diferenţa între un act nul şi nn act inesistent ........., 320 
10. Prin ce se manifestă sancţiunea legii. 
Ti. Violarea unui text de lege, numai atunci face actul nul când le- 

gea e de ordine publică ., e, .. 821 
72, Convenţiunea care atinge o lege de bune moravuri este nulă. 
73, Dificultate pentru actele contrarie unei legi probibilive_ .. . : . 328 
74. O nulitate nu se admite de cât când resultă dintr'un text. - „i 

“O nulitate trebue pronunţată în justiţie. îi ee... 324. 
75. Nulităţile sunt absolute și relatie. | 
76. „Divisiune. ERE : 

i Nulităţile căsătoriei Sa 
77. Aci se. disting nulităţile relative de: nulităţile. absolute, î... 325 

1. Nulităţile relative 

A. Consimţimântul viţial 

78. Nu se admite că viţiază consimţimintul de cât erdrea şi violenţa 
nu şi dolul. | , A 

„79. a) Erdrea. Numat' asupra persdaet sic, Pee. 326 
80. b) Violenţa aa e ama a. 827 
81. Seducţiunea nu este o causă de viţiereş. ......,. i, 829. 

_82. Pers6nele în drept a'ataca o căsătorie pe' motiv „deviţia de con: : 
simțimint a 332 

83. Acoperirea nulităţii prin confirmarea cspresă: sai tacită. - 
o. Art, 163... o eo... da ea iu 998 

„B. Lipsa de consimţimint al „ascendenţilor 

84. Acestă lipsă de consimţimînt este un motiv de nulitate relativ 
la căsătorie. | , : . 

Art. 164, 105, cc... name a i 999
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86, 

87. 

88. 

89. 

„90. 

91. 

92, 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

9%. 

"99. 

100, 

101. 

102. 

5. Lipsa de acte respectudse nu atrage nulitatea căsătoriel. 
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In legea rumână nulitatea o pâte invoca numai ascendentul al 

cărul consimțimiut e'viţiat . . . . |. cc... 336 

Nulitatea se pâte invoca chiar după ce soţula ajuns la etatea la 

care nu se mai cere consimțimîntul, 

Cestiunea dacă dreptul de a invoca nulitatea trece de la un as- 
cendent la altul . ,. cn 337 

IL. Nulităţile absolute 

Divisiune. 

„A. Cine le pâte invoca 

- Art, 166. -. De ! 
a) Însuşi socil... cc. ame 80 
b) Acel care se găsesce căsătorit cu unul din soc. i - 

Art, 176, IE DE . - 

e); Persânele cu. interes pecuniar.:.) . 
d) Că ce ai un interes moral. . . it 85 
Art, 169, De “ 

Dificultate, dacă descendenţii şi colatorali pot invoca nulitatea nu- 
mal pe interes moral ........ ae. . 242 

a) Ministerul public, ; ” 
Controversă dacă acţiunea aparţine cuzulativ tutor acestor persâne. 
Persânele în drept a cere nulitatea nu pot “susţine validitatea. 

B. Casurile de mulităţi absolute 

ARI ae E 344. 

a) Tipsa de etate a socilor sai a unui din: ei 

Legea face din. acâstă lipsă o eausă de nulitate absolută. 
Art. 167, 

.. 
Nulitatea pâte A acoperită. “Ba i nu . pâte a invocată de ascendentul - 

care a consimţit la căsătorie. 
O dată ajunşi. socii la .vîrsta la, care se “puteai, căsători, nulitatea 
nu mai pâtefiinvocată ... cc. „345 

Asemenea nu mai se pâte ataca căsătoria dacă femea care nu avea 
vîrsta a rămas însărcinată. 

Nu tot ast-fel pentru bărbatul care nu a a împlinit vîrsta şi a cărui 
fomee a rămas. însărcinată 
Art. 164, 

Consideraţiunea.
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104. 

105, 

106. 

107. 

"108. 

109. 

110. 
Mi, 

112. 

113. 

114, 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 
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b) Ecistenţa unei căsătorii anteridre de care: este legat unul din soci 

A doua căsătorie rămâne nulă chiar după desființarea celei dintâiă. 317 

Art. 171, 
Se pâte invoca ca 'cestiine : prejudețiala, validitatea prizaei căsă- 

torii. 

„€) Existenţa rudenii de sânge, sait a alianţei între soci 

Acesta este Erâși un 'cas de nulitate. . 

d) Lipsa de publicitate şi incompetenţa oficerului stării civil 

Art. î73, 175, 151 ....... ae aaa... o... 348 

Nu se arată când o căsătorie este contractată în taină. . . ... . 349 

Asemenea pentru incompetenţa, oficerului stării civili. Diferite | 
specii .. 1... .  . . ... [o o. 850 

Discuţiune. dacă. se pâie preveni anularea unei căsătorii lipsită, de Fa 

forme prin o nouă celebrare ... . h.. 352 

Legea din 1686 care declară validă casatoria colebrată. de funcţio- . «+ 

narul primăriei, fără să aibă calitatea. | 

Dacă căsătoria fără benedicţiunea religi6să este valabilă . în... . „3ă3 

Afară de casurile de nulitate prevăqute de lege, cele-lalte împe- Da 

dicări sunt numai probhibitive. - 

Despre căsătoria putativă 

Căsătoria contractata de bună credință, de şi nulă produce efect 

pentru sociul de bună credință si pentru copil, eşiți din căsă- 

torie . e ae e ee ete ea... .. 357 

Art, IS95—1858 cc... .. me ee ap. . „. 858 
Buna, credinţă trebue să existe la epoca celebrării” căsătoriei, 

Discuţiune dacă o căsătorie neexistentă pote i putativă .. . . 859 
Dacă 'pâte fi invocată errea de drept ......... . 861 

Dacă erârea trebue probată. i ! 

Proba căsătoriei 

Din ce pâte resulta proba căsătoriei. . 

A. Actul. de.căsătorie 

Punerea cestiunil .. cc... . eee eo... . | . . 802 

Art. 176. 
Cu ce se probză în lipsă de act de căsătorie ..... .:...., : 863 

, „B. Posesiunea de s stat | 

Ce este posesiunea de stat. ..... DD i e 864 
Art. 177.
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121. Simpla posesiune. de stat nu:este. suficientă. 
, „Art, 178. . ÎN a - 
122, Ea are importanţă când este unită cu actul de căsătorie ase e 965 123. Posesiunea de stat are interes după mârtea socilor,: | Art, 179... ae 11866 124, Se cere: a] Să fi existat posesiunea de stat de soel legitimi. 
125, b) Ambil socl să fi încetat din viață. 2 . 
126. Dacă se aâmite şi în alte casuri afară de mârte '. . AR 367 127. Controversă pentru casul când numal unul din soci este mort şi : 

se caută a se proba căsătoria contra celui în viață aa. 363 

. O. Procedura penală 
Art, 180.: 

"128, Celebrarea unei căsătorii pâte îi resultată dintr'o procedură penală. * Art, 181. - PR . . 

129. Fiind :soci în viață 'nimeni nu pâte- interveni şi cerea dovedi existența căsătoriei. -... .. .- Pe. i 369 130. Modificarea adusă la art. 190, e. Nap. Consecința ......... 370 | Art. 182... ICC 371 131, Diferinţa de art. 200 e, Nap, ic, Pee. 373 - 132, Deosebirea între o rectificare â- unui act şi o înseriere în regis- - trul stării civil . a 373 

OAB. V 

Despre obligațiunile ce isvorăsc din căsătorie 

133. Observaţiuni asupra rubricei, 
| Art, 185, a 

| „134. Care este natura acestor obligaţiuni. — Codul . Calimach. — Con: N troversa ,...,., pe. e ca STA 135. Ce se întîmplă când copilul are avere a sa proprie ...:... . 376 136. Nu se arată sancţiunea. 
Art. 186. : 

187. Comparaţiune cu alte legislaţiuni ... cc 377 

- Pensiunea alimentară 
138. Originea acestei obligaţiuni ...... nai e me a ae 879 Art. 189, 

"139. Reciprocitatea în aceste” obligaţiuni: 
140. In ce consistă acâstă datorie. , 

Art 185 DO ID A 379 141. Datorese pensiunea alinientară, descendenţii și ascendenţii. Art, 188. o a
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Pag. 
142. Aliaţii în linie directă în gradul 1 
148. Pentru aliaţi obligaţiunea încetâză | în două casuri Îi 380 Art. 180, 

“ ii Pe ce consideraţiuni să Bix6ză pensiunea alimentașă a. . 331 Art. 191. 
Aa 144, Se pâte reveni asupra Axării pensiunir alimentare PRR 382 “Art. 198. 

145. Chiar avâna mijlce 'pâte cere tatăl şi 'muma ca copilul” să stea 
în casă, 

146. Dacă obligaţiune alimentară este solidară saă indivisibilă. . . . 353 

„CAB. VI 

Despre drepturile şi datoriile respective ale socilor 

147. Observaţiuni asupra rubricel, — Resumaţt istorie . e. 384 Art, 197. 
148. Socil "ȘI datorese credință . .. "885 149. "ȘI datorese sprijin şi ajutor, 

Art ID 386 
- Art. 196. 

150. Dacă femea este datâre să urmeze pe: bărbat chiar în Sbeăinătate, 387 151. Convenţiunea-de a trăi socil separat. 
152. Cum . pâte fi silit fie-care sociii la a executarea obligațiunii fie- cărul. 358 

Încapacitatea femeit măritate 

158. Resumat istorie . ........ ea e 0 890 154. Pe ce considerațiune este fandată în capacitatea femeii măritată . 392 

"1. Actele extra-judiciare 

A. Regula 

Art. 199, „i INI 
165. Enumerarea actelor ,....... e. e. . 394 

Art. 202, , RR . - 
156. Femea comerciantă Î eee ae ee eee ee... 396 
157. Bărbatul faţă cu „obligaţiunile femeii sale ca comereiantă. sa 898 
168. Femeia măritaiă chiar comereiantă nu se pâle asocia cu altul fără ... 

. autorisarea bărbatului ... ... n. mile ce si + 899 
159, Controverse dacă femeea măritată ste face comerciii fără voia 

bărbatulul . cc... PR 400 
160. Bărbatul pâte retrage autorisarea.



912 “DREPTUL, CIVIL 

B. . Ereptiiil . i | “Pag. 
161. Femea pâte face testament . RR ceea 40L: 
162. Femea se obligă prin delict sati quasidelict. 
163. Femea pte face acte de conservare. 
164. Ea pâte face acte de administraţiune a averii parafernali. 
165. P6te greva sai înstrăina averea parafernală pentru obligaţiunile 

sale comercial. e ca 402 

II. Acte Judecătoresct 

A. Regula 

Art. 197. | - 
106. Femea nu pâte sta în judecată nici ca reclamantă nici ca defen- 

Are. n 403 
167. Autorisarea se cere şi pentru judecata ce are femea cuuua băr- 

! batului. 

B. Excepţiunile 

Art. 198. 
168. Numai când femea este urmărită la judecată penală nu se cere a 

"avea autorisarea bărbatului, 1 i ee 404 
169. Pentru acțiunea în divorţ nu se cere nici o autorisare. 
170. Pentru separaţiunea de patrimonii se cere autorisarea pregedin- 

telut tribunalului. . 
171. Femea comerciantă nu are trebuinţă de autorisare pentru a sta în 

judecată, 

III. Autorisarea justiţi 

Art. 201, | 
112. Autorisarea justiţi intervine în cas de retus al bărbatului . .:. 406 

Art. 202, -- 
173. Cum se constată retusul bărbatului... 407 
174. Imposibilitatea” pentru bărbat de a da autorisarea. 

Art. 293. 

Bărbatul condamnat la o pedâpsă criminală. .... aa 408 
175. Bărbatul interdis sau absent, i | Arte 204 emana 409 

Art. 205, , a PR . 
176. Bărbatul minor., ....,..._. a. III 4 410 177. Cestiune dacă pentru femea minoră - autorisarea bărbatului este 

":. suficientă pentru orl-ca. Bt. me ce ete ti SIL 

IV. Cum trebue să fie autorisarea | 

Art. 206. aa
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Pag, 

178. Autorisarea trebue să fie specială ....... ea. . n 412 
179. Interpretarea autorisării este restrînsă în termenele date .. . . 413 
180. Autorisarea bărbatului pâte fi şi tacită. . cc... 415 
181. Se pâte da şi după facerea actului. 

"V, Efectele autorisării - 

182. Autotisarea dă femeei capacitatea. . 
183. Autorisarea dată de justiţie nu atinge. drepturile bărbatului „416 

VI. Despre cererea în nulitate a actelor făcute de femeea măritată fâră autorisare 

184. Nulitatea este relativă. 

Art, 207.. " - | 
185. Cine pâte ataca actul în nulitate e. De 417 
186. Lipsa de autorisare' nu prejudiciază pe femee în actele juridice. 

„487. Ea pote fi invocată în .tot cursul procesului ....:....,.... 418 

TITLUL VI 

Despre despărţenie 

1. Discuţiunea asupra divorțului ..... cc... 421 
2. Introducerea istorică ... cc... aa 428 

3. La noi se admite divorţul nu şi separaţiunea ds corp. 

4. Divisiune. 

"Divorțul pentru causă determinată, 

CAP..1. 

Despre causele despărțeniel 

I. Adulterul . 

5. Acesta este cea dintâi causă pe care se pâte cere “divorţul, 

Art, 211 î [1 . . . . cc. |... |... . ama ae aa... 426 

II, Excese, crudimi, injurii grave 

Art. 212. 
7. Deosebirea între excese şi condițiuni. 
8. Ce este insulta gravă. 

63155 | | ! 58
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Pag. 
9, Se cere: a) Să constitue un fapt ... . . . ee 428 

10. 3) Să nu fie eserciţiul unul drept. 
11. c) Cu intenţiune de a vătăma. 

12. d) Să fie gravă. 

13. Abandonul se consideri ca o injurie gravă. 

14, Câte odată şi un adulterii care nu este bine constatat ..... 429 

15. Perderea averil. — Contractarea unei b6le grave. — Neputinţa. 

16. Refusul de a proceda la celebrarea relipi6să 

III. Condamnarea la munca silnică saii reclusiune 

Art. 213. , . 
17. Corecţionalisarea delictelor, comularea pedepsei. — Graţierea. 

IV. Vrăjmăşia unul sociii la viaţa celui-l-alt sai denunţarea celui ce o 
vrăjmăşesce, când a sciut ac6stă vrăjmăşie 

Art. 215, 
18. Consideraţiunea pe care se fund&ză. 

19. Causele nu se exclud una pe alta... | 

20. Dacă se pâte invoca o causă existentă înaintea căsătoriei . . . . 431 

CAP. II 

Despre despărțenia pentru causă determinată 

21. Divisiune . ea 432 

SECȚIUNEA I 

Despre formalităţile despărţenii pentru causă determinată 

22, Pentru divorţ s'a creat o procedură specială .........., 433 
Art. 218—294. 

23, Petiţiunea introductivă: de instanţă. 
24. Sociul reclamant.o.presintă în persnă ....... cec o. 494 
25. Concilierea Prezidentului. 

Art. 222—998, 
26. Citarea socilor înaintea tribunalului. 
27. Concilierea înaintea tribunalului. . ... IE 435 

Art. 229—932, 235, | 
28. Declararea admisibilităţii cererii ...... ete eee e e 486 
29. După care se pâte pronunţa sai ordona venirea martorilor:
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31, 

32, 

33. 
84. 

59. 

-60. 

61. 
„62, 
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Pag. 
Art. 217. -. 

Aplicarea regulei generale pentru acţiunea penală. : . : 
Art. 239, 236989. 

437 
Ascultarea martorilor, 

Art. 240, 

Hotărtrea tribunalului. 

Art. 241, 
Anul de încercare : RIN N e 498 

„Art. 243, 
. Influenţa penalului asupra civilulul. 

Art, 244, 245, 

„ Apelul. 

„ Recursul Ce. [ [ |. . . |. | . |. | . |. . |. . . . .. 

Art. 246—2418. 
„ Inscrierea la oficerul stăre! civile, 
„ Nu este oficerul care pronunţă divorţul, 

AD. 
, 

„ Incompetenţa asupra instanţei este rationae personae ...... 440 
„ Afară de petiţiunea introductivă cele-l'alte cereri se pot face prin 

In lipsă de text aplicăm procedura ordinară.. 

procurator. . 

„ Dificultate pentru sociul interdis ........ e ema dl 
„ Asemenea pentru cel pus sub consiliă judiciar. a 

Art, 225. 

„Se agmit sfătuitori ..... Aa Cea. a. „442 
, Şedinţele sunt secrete. 
„ Probele sunt aceleaşi ca la orl-ce proces, 

Art. 934, 

. Justificarea disposiţiunit.': 

„ Dacă mărturisirea p6te fi invocată. 
. Scrisorile confidenţiale iadresate unei alte:persâne ...... 443 
„ Dacă sentinţa tribunalului pâte fi atacată cu oposiţiune. 
„ Cum trebue considerată nepresentarea reclamantului la înfăcişare, 444 
Dacă se admite apelul cum să procâdă înaintea Curți! e 446 

.. Cererea reconvenţională. 

„ Dacă în apel se aduce motive noi. " 
„ Discuţiune dacă sentinţa care dă anul de încercare esto suscep- 

tibilă de apel ......., aa e mea ete eo... .. 447 
Dacă Curtea pâte da an de încercare. 

„ Se admite că nu se pâte renunţa la apel. 

Se admite revisuirea. 

In urma legii din 1877 conclusiunile orall ale procurorului nu 

se mai cer. MU 

Inscrierea înainte de termen. 

Oficerul competinte ,........... a ea eee e 448
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63. Nu se cere ca sociul să se presinte în pers6nă. 

64. Mârtea sociului care a obţinut divorțul. 

SECȚIUNEA Il 

Despre măsurile provisorii ce se pot lua în urma cererei de despărțenie pentru 

causă determinată 

65. Observaţiuni asupra rubricel.. -,.- 

A. Ingrijirea copiilor 

Art, 249, 
66. Cui se încredințâză copil. . . . cc... .. RE > +. 

B. Separaţiunea de locuinţă a socilor 

Art, 250. ” 

67. Pensiunea ce:se acorăă femeii. 

68. Dacă femeea pâte părăsi domiciliul conjugal fără autorisarea jus- 

piei eee „450 

69. Dacă bărbatul pâte Îi silit a părăsi domiciliul, . . ....... 45 

770. Determinarea locului unde să locuâscă femeea .. ....--- 452 

71. Nereproducerea art. 271 c, N... cc... cc... a. . 453 

SECȚIUNI SA IL 

„ Despre causele de respingere a cererii. de despărţire. pentru causă determinată 

72. Ce se înţelege cu cause de respingere. 

Art. 251—253. 
"73. Impăcarea socilor .....c.. ...... [eee ea... 454 

74. Impăcarea invocată trebue probată. 

75. Ori-ce trecere de timp.nu este o causă de respingere îm... 455 
17. Dacă se pote, admite compensaţia greşelilor. între soci . . . .:. . 456 

CAP. HI 

Despre despărţenia prin consimţimint: mutual 

| Art. 214. | | i 
78. Consideraţiuni pensrale. . . .... i 438
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Condiţiunile 

A. Etatea ... 

Art, 254. 

19. Etatea ce trebue să aibă bărbatul şi temea pentru divorţul cu con- 

„simțimînt mutual, ..... eee ee al eee ea... . | 

B. Un miimăr determinat de ani de căsătorie : , 

Art, 255, 256. | - DR aa | 
89. Maximul şi minimul anilor de căsătorie î e . | DE 

c. Consimţimântul arendilor - 

Art. 257. : 

81. Cu re-cari deosebiri se urm6ză « ca la formarea căsătoriei . 

Procedura 

Art. 258, 239. | - 
82. Invoiala ce pot face socii asupra averil lor. 

Art. 260. 

83. Prima declararea socilor înaintea  tribunalulat e. 

Art. 261. - Su 
81. Consilierea presedintelui. 

Art. 262, - : 

85. Actele ce sunt datori să presinte socil tribunalului: e o... 

| Art. 963, 

"86. Articolul se învâcă în favârea opiniunii după care femeia nu pâte 

părăsi domiciliul conjugal fâră permisiunea justiţiel. 

Art. 264. . 

81. Cele-l-alte comparaţiuni. 

Art, 260, DR a 

83. Ultima presintare a socilor. 

917 

Pas, 
  

461 

Art. 966068 e. 

89. Referatul judecătorului. 

Art. 269. 

90. Tribunalul nu apreciază ci numai verifică. 

91. Apelul cc. eo. 

Art, 270—273. 

92. Procedura în apel. — Controversă ... . - e | 

Art. 24, 275. 

93. Termenul de recurs. . E 

AT 970 ea 

91. Inseriărea hotârîril la oficerul stăril civil, — Dificultate în legea 

rumână -. . . . ... . . .-
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CAP. IV. 

Despre efectele despărţeniei 

I. Efectele despărțenier în general 

"95. La ce epocă divorţul. produce efectele sale. ..,........ 

96, Socii despărțiți nu se mai pot recăsători. — Femea trebue să res- 
pecte cele 10 luni de viduitate,. 

97. Legăturile de rudenie şi chiar de afinitate nu se rup prin divorţ. 

98. Obligaţiunea alimentară între soci și acea dintre soci şi aliaţi î în- 

- cetză. 

99. Femea 'şi reia naționalitatea perdutii prin căsătorie. 

100. Femea nu mai pârtă numele bărbatului. 

II. Efectele speciale ale divorțului prin consimţimint mutual . 

101. Sociul culpabil de adulter nu se pâte căsători cu complicele săi. 

Art. 208. 

102. Perderea avantagelor resultână din contractul de căsătorie şi în 
timpul căsătoriei . . „ce cs. cc... .. o... 

103. Ce se înţelege cu avantagiu. 
104. Se întinde şi asupra;disposiţiunilor testamentare 

105. Veniturile şi dobînqile nu se datoresc. 
Art. 284, 

106. Copii nu perd nici unul din avantagiile resuliate din căsătorie. 

Art. 281 . . .:..: Dată ce e ea a ee eo |... cc... .. | 

107. Pensiunea alimentară ce se pâte datora femeil. 

Art. 282. ceea. 
108. Cu! se încredințeză copil, , 

109. Se pâte reveni asupra hotărtrit, 

Art, 209 e 

110. Părinţii rămân datori a îngriji pe copil. 
111. Cestiune dacă sociul vinovat perde cele-l- alte prerogative ale pu- 

terii părintesci. . [| 

112. Dacă se pâte da o hotărire de divorţ care să nu are contra cărui 
socii se pronunţă . 

. . . . . . ... 

. .. .... 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 

MII. Efectele speciale ale despărțeniei prin consimţimintul mutual 

Art, 285. 

113. Trecerea averii pe jumătate a socilor la copii esiţi din « căsătorie. . 
114. Fie-care sociă păstreză venitul pe acesta jumătate până la an. 
115. Copii capătă proprietatea prin lege. — Consecința 
116. Aci este o dobândire cu titlu universal. 

Pag. 

473 

474 

176 

47 

478 

479 

480 

117. Cele-l-alte drepturi acordate copiilor prin contractul de căsătorie . 
rEmân neatinse
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TITLUL VII 

Despre paternitate şi despre filiaţiune 

„ Filiaţiune, Paternitate, Maternitate. 
„ Critica adusă rubricer. . 435 
„ Filiaţiune de sânge şi cea “adoptivă. . 
„ Resumat istorie ... cca. 486 
, Divisiune. 

CAP. I 

Despre filiațiunea copiilor legitimi născuţi saii concepuţi în timpul căsătorier 

„ Corectarea rubricei. 

+ Acţiunile ce pot nasce cu ocasiunea filiațiunii, 
„ Ce se cere a se constata în determinarea Aliaţiunii e... 4189 
. Termenii unei gestațiuni ..,. 490 
„ Divisiune. 

I. Copilul născut şi conceput în timpul căsătoriei 

Art. 286, a 
Presumpţiunea pater 1st est pâte fi combătută. 

A. Imposibilitatea fisică de coabitare 

Imposibilitatea de coabitare a bărbatului. : , 

Nu se admite neputinţa trupâscă ....., E aa 492 

Se admile a se calcula termenul după divorţ şi acel care a prece- 

dat căsătoria. 

B. Imposivilitatea morală de coabilitate. 

Ce se cere pentru imposibilitate morală de coabitare ....... 4193 

Nu se cere ca epoca adulterului să coincidă cu concepţiunea. ” 

Acestea sunt singurele casuri în care bărbatul pote lovi în pre- 

sumpțiunea: pater înt est e... aaa 494 

II. Copilul conceput în timpul căsătoriei şi născut după desfacerea ei 

Situaţiunea copilului este aceiaş ca cum ar î conceput şi născut 

în timpul căsătoriei. 

Dificultatea pentru casul în care copilul se găsesce conceput în 

donă căsătorii ,. cc eee. 496
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III. Copilul conceput înainte de căsătorie, dar născut în timpul căsătoriei 

Art. 288. | 
21, Copilul născut înainte de 180 de dile de la: celebrarea căsătorie! 

nasce legitim .. . îm... | 

22. Tendinţa autorilor de a r&strînge aplicarea art. 288. 

23. Controversa dacă copilul nasce legitim sai numai legitimat . 

24. Bărbatul pâte ataca legitimitatea acestul copil. 

25. 1 se pâte opune: 1. Cunoscinţa ce el a avut că femeea era însăr- 

cinată eee... 
26. Şi acesta chiar dacă femea ar ascunde sarcina. ” 

27, Acâstă cunoscinţă nu pâte fi înlocuită cu alt ceva d.e. că bărba- 

tul a avut relaţiuni cu femeea . . ........ 

28. Că el a asistat şi a subscris actul de nascere. 

IV. Copilul conceput după desfacerea căsătorie! 

Art. 259. , 
29; Copilul născut chiar după 300 de dile de la desfacerea căsătoriel 

are în favârea sa posesiunea de copil legitim. ........ 
30. Controversă cum să se calculeze cele 180 şi 300de qile..... 

„VW. Acţiunea în nerecunâscere 

Art, 290. , 
31. Termenul în care bărbatul pâte intenta acestă acţiune. ..... 
32. Acţiunea este lăsată la facultatea numai a bărbatului, 
33. Discuţiunea pentru casul când bărbatul este înterdis. 
34. Ori de câte ori copilul este conceput în timpul căsătoriei sati în- 

„_Dainte, acţiunea în nerecunâscere trebue intentată ...... ! 
Art. 291. 

35. Cum pot moştenitorii bărbatului continua sai porni acţiunea în 
nerecunâscere . . . . . . . . . ... . .. |... . . . . . 

36. Dacă trimişii în posesiune provisorie sai definitivă pot intenta - 
acţiunea. 

37. In legea rumână nu se arată cine apără pe copil în contra acţiu- 
nii bărbatului . . . ... 1. . . . . . . . . . . . . 1. . . . 

bărbat şi când de moştenitori. , 
39.. Discuţiunea dacă bărbatul p6te renunţa la hotărîrea prin care a 

câştigat în acţiunea în nerecunâscere . . 

VI. Acţiunea în contestare da legitimitate 
40. Deosebire în. acâstă acţiune şi cea în nerecunâscere, din punctul 

Qe vedere al obiectului. 
| | 

Pag. 
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Deosebirea între cele două acţiuni din punctul de vedere al in- 

teresului celor ce le intentă ......, . „509 
Deosebirea din punctul de vedere al termenului în care se pere 

intenta cele două acţiuni. 

CAP. II 

Despre dovedirea filiaţiunii copiilor legitimi | 

43. Idei generale. . ca 510 

I. Actul de nascere , 

Art. 292, a 
4£. Ce dovedesce actul de nascere. A nu se confunda acâstă dovedire 

cu rectificarea actului de nascere. ...... 5ii 

Il. Posesiunea de stat 

Art, 293, | 
45. Posesiunea de stat este al doilea mijloc de dovedire a filiaţiunii 

46, 
47, 

_48, 
49, 

50. 

5i. 

52, 

53. 

54. 

55, 

56. 

57. 

58. 

legitime . . 

Art. 294. 

Elementele cari constituesc posesiunea de stat. 

A nu se confunda posesiunea de stat cu identitatea persânei a 
cărui fliațiune legitimă se dovedesce. . ........... 513 

Când posesiunea, de stat pâte fi admisă, 

Desacordul între posesiunea de stat şi actul de nascere. 

Art. 295. 

Unirea posesiunii de stat cu actul de nascere. ......... 5i4 

Regula art. 295 este prea generală. ” ” - 

In ori-ce cas trebue dovedită căsătoria: IDEII a 515 

III. Martorii 

Art, 296. 

Inţelesul cuvintelor în lipsă de titlu, 

Art. 296 al. 2, 297. 

Prima excepţiune în care se admit martorii Ceea. | 516 

A. doua excepţiune. 

Proba contrarie este asemenea admisă. 

Ari. 208, cc... . ... eee. a. di? 

Acţiunea în reclamaţiune de stat 

Obiectul acţiunii. 
Art. 301.
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60: 

61. 

62, 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69, 
70. 
Ti, 
Țo 

79. 

80. 

81, 

82. 

84, 

să. 

„ Resumat istoric. 

„ Deosibirea de redacţiune a codului frances . 
» Dificultate asupra textului rumân . . 

. Un copil mort pâte fi legitimat în interesul posterităţii lus, 

„ Imprescriptilitatea acţiunii ...... aaa. . . 

Moştenitorii: acelui a cărui reclamaţiune de stat se. cere, nu o pot 

intenta dacă mâre după 5 ani de la venirea în majoritate, 

Art. 302. : 

Creditorii moștenitorilor o pot intenta pentru dînşii. | 

Moştenitorii pot continua acțiunea intentată o .. .. 

Art. 303. 

Desistarea de la acţiune... . 

Perempţiunea acţiunei. 

Consideraţiunile pe cari. se fundâză art. 299 şi 300. ,.:.... 

Art. 299, 300, 

Modul inexact de a se exprima a leger . ......... 

Casuri în cari cestiunea fliaţiunii se pâte judeca incidental . 

Restricţiunea aplicării art. 299 şi 800. 

CAP. III. : 

„Despre copiii naturali 

Copilul natural faţă e cu muma şi cu tatăl săi, după legea rumână. 
Divisiune. . 

Recunscerea nu este admisă î în legea rumână - 

Divisiune - 

I. Despre legitimarea copiilor naturali - 

Art. 804. 

Art. 305. 

+ Forma legitimărit, 

„ Efectele legitimării . . . |... .. 

Art. 306. 

IL. Cum se stabilesce filiaţiunea naturală 

Art. 307. 

Resumat istoric. 

Cestiune de legislaţiune 
Când prin excepţiune nu este admisă “căutarea paternităței 
Inţelesul cuvîntului: răpire. 
Discuţiune peniru casul de viol. ÎN 
Nu se determină efectele stabilirii paternităţii naturali. 
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Art. 308. 
86. Căutarea maternității incestâsă sati adulterină. este la noi admisă . 
87. Cestiunea dacă filiaţiunea naturală .se pâte dovedi prin actul de - 

nascere .. cc 

90. Se cere însă să existe un început de dovadă scrisă 
9i. Dacă se aplică art. 1197 sai art..297, 
92. Art. 296 nu se aplică la probarea Aliațiunei naturali. ..,..:. 

. . . . . . . 

TITLUL VIII 

Despre adopţiune. 

1. Definiţiune. 

2. Introducere istorică. ......,... i PI 
3. Divisiune .........., ADR 

SECȚIUNEA I 

I, Condiţiunile. adopțiunii 

Art. 309—811. 

4. Prima condiţiune. Să nu aibă adoptatorul descendinţi legitidni . 
5. Concepţiunea unul copil legitim încă este o pedică a adopţiunii... 
6. Dacă existenţa unui copil adoptat este o pedică la adopţiune .. . 

*7, Dacă muma care 'are' descendenţi naturali pâte adopta. 
8. A doua condițiune. Diferenţa de 18 ani între adoptator şi: aoptat . 
9. La noi nu s'a admis adopţiunea numeratorie. _- a 

10. A treia condițiune, Nu pote cine-va fi adoptat de mai. multe per- 
s6ne, afară de sociul adoptatorulul. ” 

11. A patra condițiune. Consimţămîntul sociului adoptator. 
12. A cincea condiţiune. Consimţămîntul părinţilor adoptatului când el 

este mal mic de 25 de ani... .. cc... 

SECȚIUNEA IL 

IL Despre formele adopţiunii 

Art, 318-320, | 
18. Facerea actului. Presintarea la tribunal, Hotărîrea tribunalul 

i4 Apelul. Decisiunea Curţii, a 

Art 999 e. | o... 
15. Trecerea în registrele a actelor stării civilă. 

Art. 824. E 

538 

534 

535 - 

336 

537 

539 

d42 

545
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16. 

Pag, 

Procedură continuă şi după mârtea adoptatului. 

17. Adopţiunea înaintea judecătorului de ocol. 

18. 

19. 

"20. 

21. 

22, 

23, 

24. 

25, 

27, 

28, 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

+ Aparține la ambii părinţi însă ea se exercită de tată 

Nu s'a admis adopţiunea prin testament. 

IF. Efectele -adopţiunii 

Prin adopţiune legăturile de sînge ale adoptatului nu se rup. 

Adopţiunea nu produce efect de cât faţă cu adoptatorul. 

Efectele sunt favorabili numai adoptatului. — Aplicare. 

Art, 812. . .  . .  . .  . . . ... ... Î. . . ... „546 

a) Purtarea de adoptat a numelui adoptatorului, 

Art. 314, 

d) Obligaţiunea alimentară. 

c) Crearea de împedicări la căsătorie. 
d) Dreptul de succesiune. 

1V. Nulităţile 

+ Legea nu prevede nulităţile. 

ze
 

G
a
 

e
 In cât se atinge de condițiuni . . . . . . . . . ... 

Existenţa unui copil legitim face adopţiunea nulă. 

Controversă pentru diferenţa de vîrstă, 

Adoptatul de mai multe persâne. 

Lipsă de consimţămînt al ascendenţilor.. - 

Lipsa de consimţămînt al sociului adoptatorului. 

In privința lipsei de Forme. 

Neconstatarea consimţămîntului părţilor de către tribunal ... . 551 

Incompetenţa tribunalului, 

Critică ca adopţiunea regulat formată să nu se desâiinţeze. 

Adopţiunea de călugări. ..... oo... ee e. | 532 

TITLUL IX! 
Despre puterea părintescă 

+ Puterea părintâscă la Romani. 
+ In dreptul modern exte creată în interesul şi pentru protecţiuneă 

copilului . cc. eee eee... . 553 
Art. 823. 

+ Precept moral. 

Art. 326, 327. 

Art. 828, 
„ Se pâte cere puterea publică. 
. Divisiune'
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1. Dreptul de corecţiune 

7. Critica vecii. 

8. Drepiul tatălui diferă de acel al mamei. 

Dreptul tatălui 

Art. B19—88£ 556 
9, Tatăl pâte cere intervenirea preşedintelui tribunalului. ” 

10. In unele casuri trebue obţinută învoirea preşedintelui, 
11. a) Când a împlinit vîrsta de 16 ani. 

12. b) Când tatăl se căsătoresce a doua 6ră. 

13. e) Când copilul are avere proprie sai vre-un meşteşug. .. . 

14. Ordonanţa este nemotivată ..... eee ee. | a, 597 

Dreptul mamei 

Art. 335, 837. 

15. In ori-ce cas muma trebue să aibă autorisarea preşedintelul şi con- 

cursul a două rude despre tată. — Ea perde cu totul dreptul 

dacă se căsătoresce a doua 6ră. 

16. Muma faţă cu copiii săi naturali. 

i Trebussc înaintate cheltuelile de întreținere: 

. Părintele pâte scurta termenul . , ce ta e e. 558 

19! Se perde prin ajungerea la majoritate saă emancipaţiunea copilului, 

IL. Dreptil de folosinţa legală 

20, Resumat istorie îe e eeeeea. .. ea ea 1059 
21. In ce diferă folosinţa legală de.un usufruct ordinar. N 

Art. 338. 

22. Tatăl şi în lipsa lui muma are folosinţa legală asupra averii copi- 

lului până la vîrsta de 20 de anl. ...,.... „+ 560 
Art. 341, | 

23. Averea pe care nu se pâte exercita folosinţa, legală. 

| Art. 342. | 
24, Sarcinele impuse celui ce are folosința legală. ......... 561 
25. Folosinţa legală încetâză: 

a) Prin ajungerea copilului 1a 20 de ani. 

26, d) Prin emanciparea lui. 

27. c) Prin aivorţul pronunţat contra părintelui. 
28. d) Prin o.nouă căsătorie amumei. . . . cc... .... 562. 

29. e) Prin împrejurarea că părintelă ar fi depărtat de la moştenire 

din ingratitudine. 

30. f) Prin condamnarea părintelui pentru faptul provădut la art, 

208 c.pen.. . . .. . . . 1. 1... . . . . . cc... | o ae D038
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TITLUL .X 

Despre minoritate, despre tutelă și despre emancipaţiune 

1. Introducere ,. cc... ee... 604 

9. Resumatistorie. . . în ee eo... . .. 565 

3. Divisiune. 

„CAP. 1 

Despre minoritate 

Art. 342, 434. | . 

„4, Majoritatea este fixată la 21 de Ni. cc... .. e. 907 

5. Calculul se face de momento ad momentum. 

CAP. ÎI 

Despre tutelă. — Despre dreptul de aaminisraţiune al tatălui . 

Art, 348, 

6. Minorul ai cărui părinţi trăese este pentru a averea sa supus admi- 
nistraţiunii tatălui . cc... nenea... „a 508 

7. Acest drept îl are tatăl cât durâză căsătoria, 
8. Când tatăl o perde administraţiunea trece la mumă.. 
9. Cari reguli ale tutelei se aplică la administraţiunea legală . . . . 569 
0. Cari sunt în general puterile tatălui ca administrator legal . . . 570 
1, Dacă se pâte lăsa copilului'o avere sub condiţiune de a o susirage 

de la administraţiunea legală. 
12, Ce este tutela ; ...:.. eee a. 72 
13. Personele şi instituţiunile “cari sunt alăturată pe lângă..tutor. 
14. Consiliul de familie |. a DT 
15. Procurorul tribunalului. - aa 
16. Tribunalul. . ta 
17. Intrâga organizare formâză un complex ce nu se pâte înlătură, 
18. Numai există nici o autoritate care să îngrijâscă de: minori! fără 
| tutori a. Ra „515 
19. Divisiune, - ia i - 
20. Câte feluri de tutelă sunt IDR e 976 

SECȚIUNEA 1. 

”. Tutela tătălui şi a mumel 
Art, 844. 

21. Un minor nu pâte fi sub tutelă de cât dacă 1 lipsesce cel puţin i unul din părinţi. 
:
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84. 

„ -Divisiune. 

36, 
37. 
38. 

39, 
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Art, 315—818 i. A | Pi 
. Tutela revine de drepi părintelui supravieţuitor, — Prima deose- 

bire între tutela tatălui şi a mumei este că pentru mumă tutela | 
nu este obligatorie. 

„ A doua diferință este că tatăl pâte impune mumei un consilier. . . 578 
„ Deosebirea de legea franceză. ! 
„ Ce sârtă aii actele făcute de mumă fără concursul ajutorului. . . 579 
„ In al treilea rînd muma care se căsătoresce a doua 6ră perde tutela. 
. Care este întindarea solidarităţel mumei cu bărbatul al doilea „+ 580 
. Menţinerea mumei face pe sociul al doilea cotutor. 
„ Muma menţinută în tutelă este ea considerată ca tutâre legală? :. 581 
. Muma care a perdut tutela pentru că nu a convocat consiliul de 

familie şi este realâsă, devine tutâre dativă. ........., 582 

SECȚIUNEA II 

Despre tutela numită de tată sai de mumă 

Numal părintele supraviețuitor pâte numi un tutor. 
bis. Forma în care se face numirea . ., ...... a e 588 

SECȚIUNEA III 

Despre tutela ascendenţilor 

Art. 352—354. | 

Cui revine tutela ascendenţilor . . ....... ae 584 
Tutela ascendenţilor nu este derolutivă,. 

SECȚIUNEA 1V 

Despre tutela al€să de către consiliul de familie 

Art. 855. 

Generalităţi asupra consiliului de familie Î...  .. eee a d86 

1. Compunerea consiliului de familie 

- Art. 857—360. | 
Din cine se compune consiliul de familie. ........ nea 089 

Alianţa după desfacerea căsătoriei. : 

Alte consideraţiuni, afară de proximitatea rudenie pot servi, la 

constituirea consiliului. . ......... eee. „590 

Efectul decisiunilor unui consilii răi format. i
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II. Convocarea, întrunirea, deliberarea şi autorisarea consiliului de familie 

Art, 356, 361, 365, 364, 363... cc... . eee 591 

40. Cine convâcă consiliul de familie. | 

41. Intrunirile consiliului de familie. 

Art, 362. 

| | III. Intervenirea tribunalului 

42. Art. 638—612, proc. civ. eee eee. 593 

Art. 876. : - 

43, Disposiţiune specială . . . .. . e. . e oa i a o |. . | 595 

Art. 368. 
44, Trimitere, 

“SECŢIUNEA V 

Despre causele care apără de tutelă 

Art. 369. . i a 
45, Ca să se dispenseze cine-va de tutelă trebue să aibă o scuză 

legală , cc. cc. d. ao. eee e D96 
Art. 370 | 

46. Scuzele aci arătate . . . . cc [| 597 
47. Aceste scuze sunt a suscipienda tutela. 

Art. 371. 
48. In art. 372 se arată scuza a suscepta tutela. . 

49. Tutorul care nu este rudă, 
Art. 378, 874. : 

50. Viîrsta. 

Art, 375. 

Di. Aprecierea tribunalului. . cj 593 
Art. 876. 

52. Comparaţiune cu dreptul roman. - 

Art. 377. 
53. Dreptul roman. 

Art, 378. 

Art. 379. 
54, Termenul în care să : se invâce scuza ... cc... 599 

Art. 880, | A 
55. Cel numit rămâne provisoriu tutor. 

Art. 381, 382. 

SEOȚIUNEA VI 

Despre necapacitatea, excluslunea şi destituirea din tutelă 

Art. 386. 
56. Diferenţa între incapacitate şi excludere sati destituire.
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Art. 389. cca 600 

51. Minorul, afară de tată, nu pâte fi tuior, — Femeile, afâră de ascen- 

dente. Existenţa unei judecăţi între minor şi tutor, 

Art, 8 es E 601 

68. Condemnatul la o degradare civilă. 

| Art. 98, 1 

„59. Codul penal art. 268. 
Art. 385, 2. 

Critica. 

Art. 387. Ma 

60. Cine pâte provoca o destituire .. . . . | 002 

Art. 388. - 

61. Consiliul de familie dă o docisiune motivată. 

Art. 389. 

62. Termenul de apel i... ... DI 603 
63. Apelul contra hotăriîrii tribunalului. 
64. Hotărîrea tribunalului se execută provisoriă. 

SECȚIUNEA VII 

Despre administraţiunea tutorilor 

65. Deosebirea de sistemul roman .... . aaa... ae ee 604 

66. Divisiune .. . cc... cc... ... e e 605 

I. Despre puterea tutorului asupra pers6nel pupilului 

Art. 290 la început. 

67. Conflictul între puterea tutorului şi acel care are puterea părin- 

: tescă. - 

Art. 4id, | 

68. Cum exercită -tutorul corecţiunea . . .......- aaa 006 

69. Cele-V'alte atribuţiuni ale puterii părintesci ... . o. 607 

II. Obligaţiunile impuse tutorului la deschiderea tutelei sai la primirea 

unei averi, venită minorului 

A. Punerea peceţilor 

70. Punerea peceţilor. , 

Art. 392, 893, 730, 7831 . . .. ... . .... [eo .. 607 

71. Gasurile când trebue puse peceţile, proc. civ.art. 654—665. . . . 008 

B. „Facerea înventariului 

Art, 391, 395 c. civ. E 

Proc. civ. 668—678. . . cc... .  . cc... .. „611 

Casurile în cari inventariul se face de urgenţă. 

63155 „i ” 59
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76. 

77. 

78. 

79, 

80, 

81. 

82. 

83. 

84, 

85. 

86, 

87. 

38. 

89. 

90. 

91. 

9%, 

93. 

  

Paa. 

„Art, 395. SII 
Declaraţiunea ce trebue să facă tutorul cu ocasiunea facerii 'inven- : . | 9 tariului cc... oa eee a ate ea oa. 619 

„ Fără inventarii nu se face declaraţiune. 

0. Vindarea mobilelor 

Tatăl şi muma cu folosinţa legală sunt dispensați de a vinde lu- 
cerurile mobile. aa 

D. Fivurea sumei de cheltuit pentru minor şi de la ce sumă să 
încfpă capitalisarea 

Art. 398—399. a | 
Sancţiunea acestei disposiţiuni . . .... eee. . Glt 

III. Actele pe cari tutorul le pâte face singur 

Actele de administraţiune ..... 
Exploatarea pădurilor, minelor şi carierelor e un act de admi- 

nistraţie ? | - 
Capitalisarea veniturilor. 

Art, 400. | 
Facerea de reparaţiuni. , 
Stîngerea veniturilor ,........ Da e 616 Procesele mobiliare. — Acţiunea posesorie. 
Instrăinarea mobilelor. — Controversa. 
Actele judecătoresel. 
Alăturarea unul ajutor tutorulul 

IV. Actele pentru cari se cere autorisarea consiliului de famili e, şi pentru: 
cart acestă autorisare este suficientă : - 

A. Primirea unei succesiuni 
Art. 405.. Mi 

Cum se face primirea sai renunţarea la o succesiune. . . . „618 Chiar după renunțare se pâte accepta succesiunea. ....... 619 Art. 406. 

B. Acceptarea unei donaţiuni 
Se cere autorisarea consiliului de familie. Art 407, DDR 620 Primirea donaţiunii de un ascendental minorului, ....... 621 Discuţiune asupra combinării art. 815 cu. art. 407, Discuţiune pentru acceptarea unul legat
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:-0. Intentarea unei acţiună imobiliare: 
91. Se cere autorisarea consiliului de. familie. 

Art; 408, 410. NI 
"95. Minorul defenăor î în o acţiune imobiliară Ca 

D. Facerea unei împărțiri 

96. Se cere avisul consiliului de familie. 
Art, 409. ai 

„Cu mai mult cuvînt se cere autorisarea pentru cerere dă împărţire . 

931 
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633 

624 

V. Actele pentru cari se cere, pe lingă autorisarea consiliului de familie şi 
încuviințarea tribunalulut 

"A. Facere de împrumut * - - 

97. Trebue autorisarea consiliului de familie și „omologarea tribuna- 
"lului (art. 400. i pe... 

, B. Instreinarea de îmobile sai ipotecarea lor 

"98. In ce condițiuni, 

Art, 401, 402, 404. | - 
AT 408 

"99.' Vîndarea trebue neapărat să se facă prin licitare publică: 
100. Critică asupra art. 404, : 
101. Creditoril unui minor nu pot urmări imobilele până ce' prealabil. . 

nu se discntă averea mobiliară (art. 1826, 1827). .,...... 
'102. Ori-ce fel de înstrăinare și 'constituira de drepturi reale. 
103. Codul civil este modificat de art. 681690 „proe. Civ, | i. 

O. Incheerea unei „bransacţiuni 

_104. In ce condițiuni se pte face transaeţiunea. 

Art A18 te... ae i. 
105. Desistarea şi încuviințarea (acquiescement). . .......,... 
106. Compromisul ... cc, 
"107. Avisul jurisconsulților trebue să fis favorabil. 

“Di; Continuarea ună câiherciti - 

A08, Art. 12 e. com. . e. cc ec .. 

- VI. Actele cu totul' oprite tutorului 

A. Cumpărarea de îmobile ale minorului 

109. Consideraţiunea peniru care acâsta este oprit. Mi 
110. Casurile în cari acâstai este permis: sic ia e 
111. Dificultate pentru casul când tutorul: este creditor al măinorulut - 036
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B. 'Luare în arendă a unel moşii a minorului 

112. Deosebirea între arendare şi închiriere. 

1183. Se exceptă când tutorul şi minorul aă moşia în indivisiune. ' 

C. A deveni cesionar în contra minorului 

114, Consideraţiunea pentru care acâsta este oprit .... . 

115. Subrogarea. : 

„116. Sancţiunea. | , | 

117. De ce natură esto nulitatea ......... a... 

D. Facerea unei donaţiuul 

118. Critica legil . . . . . 1... . . . . . . .  .  .. .  ... ... .. | 

VII. Actele în cari tutorul nu represintă pe minor 

A. Contractul bănese de căsătorie 

119. Aplicarea regulei Habilis ad nuptias, habilis ad pucta nuptialia. 

B. Facerea unui testament 

120. Trimitere la art. 809 

121. Delictele. şi quasidelictele, 

122. Tutorul trebue să îngrijască ca un bun părinte de familie . . . E 

Tutela copiilor adoplați 

128, Tatela aparţine rudelor de sînge. 

Tutela copiilor naturali 

"124. Faţă cu tatăl şi faţă cu mama 

SECȚIUNEA. VIII 

Despre socotelile tutelei 

I, Cum încetâză tutela 

125. Sati ez parte tutoris sati ex parte pupilli . 1. . . . . . . . . . . . 

A. Ex parte pupilli 

a) Prin ajungerea la majoritate a copilulu, * 
"126. Tutela încetâză neapărat la ajungerea la. majoritate a minorului. . 

. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„ne. . . . . . . . . . . . . . 
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637 

638 

639 

60 

64



  

127. 

128. 

134 

135. 
136. 
137. 

138. 
139. 
140. 
141. 

142, 

143. 

144, 

145. 

146. 

147, 

148. 

149. 

150. 

151. 

„Trimitere .-. . . 1... . . cz... aaa. | a. 
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pag. 
b) Prin nurtea pupilulhă. 

Averea trece la moştenitori. 

0) Prin emanciparea pupilului. 

Deschiderea curatelel. 

d) Prin legitimarea copilului. 

, Trece minorul sub administrarea tatălui . . . . .. 644 

m .B, Ez.parte tutoris. - 

a) Prin mârtea tutorului, 
. Tutela nu trece la moştenitorii tutorului . . . ... | 645 

b) Prin destituirea tutorului, 

, Trimitere. 

c) Prin interdicțiunea tutorulul. 
„ Lucrul se înțelege de:la.sine. 

d) Prin căsiitoria a doua a mumel când mu s'a convocat consiliul. de 

familie, sai când acesta nu a menţinul-o în tutelă. 

Principiul. i îi 

Art, 405 eee a a BAT 

Cui se dati socotelile. Da 

In ce formă se dai socotelile. 
Socoteli parţiale şi socoteli generale... .. 

Art, 416, BIT ee 613 
Comunicarea consiliului de familie. 

Tatăl sati mama cu folosinţa legală nu dai socoteli anuale. . . . . 649 

Constrîngerea asupra tutorului. ” Ia 

Socotelile generale. 

Art 418 eee. 650 

Actele justificative. - 

Cum se constată cheituelile. 

Observaţiunile consiliului de familie 

Dificultate asupra efectului hotărtrii tribunalului care constată o 

sumă în defavrea tutorului. . 

Incuviinţarea socotelilor de tribunal nu ridică fostului minor drep- 

tul de a cere să i se dea semă de administraţiune ...... 652 

Dacă este interes la noi a se sci de când e descărcat tutorul. . "653 

Art. 412. _ , 

De când începe termenul ...........- Di! 

Disposiţiunea art. 809 al. II... cc cc... „+ 6ă5 

Acţiunea minorului pentru socoteli se prescrie în dece ani, _ 

Dobângile reliquatului. . . . cc... aaa ae e 656 

Art, 420,
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162, 

163. - 

175, 
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CAP. III 

Despre emancipaţiune 

Introducere istorică ........ Î eee h . | cc. . 657 

Divisiune . . . ... Îi. .. 6359 

I. Casurile emancipării şi modurile cu cari este dată 

+ Emanciparea de drept şi cea , acordată. 

„Art, 421, PR , 

Emanciparea prin căsătorie. i . 

. Emanciparea acordată de tată 'şi în lipsa lui de mamă îote a. 060 
Art, 4922. Ia . 

Se face prin o simplă declarare la tribunal. 

Tribunalul competent. : - a 

Nu se caută consimțimîntul minorului ce se erancipă. 
Etatea emancipată . . ........, în. 1. |. . |... . . 662 
Muma p6te emancipa pe copilul natural. IE 
Pentru adoptat emanciparea se acordă de părintele de sînge, 
Emanciparea acordată de consiliul de familie. 

Art. 423, 424. 

"Forma emancipării acordată de consiliul de familie. 
164. Etatea când pote să se dea emanciparea [e . ea 66£ 

IL. Efectele emancipării 

A. Infiinţarea curatelei 

165. Două sunt efectele emancipării. 
Art. 425. 

106. Dacă pâte  curatelă legală ... 665 
167. Dacă curatoria este obligată . . 666 
168. Dacă se pâte destitui sau exclude curatoral. 
169. Răspunderea curatorului. 

"170. Cum înceteză curatela.' 

B. Capacitatea minorului emancipat 

171. Aci sistemul modern se apropie de cel roman. Emancipatul face 
actul 

-607 172. Divisiune. 

* Art, 426—480. . 
” a) Actele pe cari minorul emancipat le , păte face singur, n 173. In general el pâte face actele de: „administraţiune înec. ..| -668 174. . Iși pâre alege domiciliul. 
Exemple de actele cari le pâte face relativ la avere



176. 

177, 

178. 

179. 

180. 

181. 
182, 

183. 

184. 

185. 

„186. 

187, 

188. 

189, 
190, 
191, 
192, 
193, 
194. 

i. 

2. 

3.. 
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b) Actele pentru cari se cere asistența curatorului. Ra a ae 
Primirea societăţilor de la fostul tutor, : i 
Ridicarea unul capital. ....,. ee eee eee... 670 
Facere de împărţire. - 

Primirea unel donaţiuni (art, 815 al. 1]). 
Intentarea unei acţiuni imobiliare ...... i. „671 

c) Actele pentru cari emancipatul este asemânat URUI Minor neemancipat.: 
Imprumutul Pee eee... "672 
Primirea unei succesiuni. 

Instrăinarea de imobile. 

Facerea unei transacţiuni: 

Minorul pâte el ataca actela pe cari le-a făcut singur în margi- 
nele capacității. .. cc... deh. 073 

Minorul emancipat comerciant . . ... cc... 674 
Art. 433, 

El se asâmănă unul major... ....., mea aa 676 

III. Revocarea emancipării i 

Când se pste revoca emanciparea Ca. a 617 

Art. 431, i i 

Art, 432, , 
In ce forme se face revocarea .. .. . . . cc... .... "678 

Dacă revocarea se pâte ataca. i 
Efectul revocării. . ........... a... E 679 

Va cădea sub tutelă. 
Cestiune dacă cu revenirea tutelei renasce şi folosința legală, 

Minorul a cărui emancipare s'a revocat numai pâte avea o eman-' 

cipare acordată .........- De 680 

TITLUL XI 

Despre majoritate, despre interdicţiune și despre consiliul 

judiciar 
Divisiune. 

CAP. 1 

"Despre majoritate. . 

Trimitere la art. 8342. .........- aaa 082 

CAP. II 

Despre interdicțiune 

Resumat istorie .. .. . . . . . ..  ... eee... "6883
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4. Divisiune. 

5. Taterdicţiunea judecătorâscă. şi cea Legală în. | 

Î. Casurile în cari pâte îi cine-va interdis 

Art. 435. 

6. Clasarea bâlelor mintali după Cod. Civ... ...... 

7, Dacă minorul pâte fi interdis. 

II. Cine pâte cere interdicţiunea 

8. Ori-ce rudă. In cas ds furie procurorul . o. 

„Art. 436, 437. 

III. Formele interdicţiunii 

Art. 438. 

9. Se urmâză regula actor sequitur forum rei. 

Art. 439, 

10. Ce trebue să cuprindă cererea de interdicţiune. 
Art. 440, - 

ii. Constituirea consiliului de familie . 
Art, 441, 442. 

12. Interogatoriui. 

Art. 443. 
183. Numirea administratorulul provisoriă . 
14. Pot fi mai multe interogatorii. 

Art. 444, , 
15. Hotărîrea se dă în şedinţă publică. 

Art, 415. 
16. Tribunalul pâte numi un consiliă judiciar . 

Art. 416, 

17. Se pâte apela hotărîrea tribunalului, . 
Art. 447. 

18. Trimitere. 

1V. Efectele interdicţiunii 

A. Numirea tutorulu 

Art. 450. 
21. Alegerea se face de consiliul de familie . 
22. Tutela legală a bărbatului, 

Art. 451. 

Art. 452, 
23. 'Tutela femeel. sub direcţiunea consiliului de familie . . 

. . . .. . 
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Sa. Comparaţiunea art. 452 cu cel corespondent din codul Napoleon. 
Art, 453. 

25. Dispensa pentru tutela care durâză peste 5 ani [ee ea. . 694 

B. Incapacitatea interdisuluă 

Art, 454. . 
26. Asemănarea cu minorul neemancipat, 

Ari. 448. - - i 
27, Interdisul nu ia parte la facerea actelor. Ce însemnâză : vor fi 

fără fiinţă a... eee ae. 695 
Art, 449, | 

28. Actele fâcute de un nebun se pot ataca după mârtei dacă s'a ce- 
rut perdiețaze. Ce. . eee mea a. . „698 

Art, 455. , 
30. Pentru ce acâstă deosebire de veniturile minorului. 
31. "Trimitere asupra căsătoril, acţiunii în nerecunâscere şi facere de 

testament. 

Art. 456. . - a E : o 
32. Căsătoria copilului interdisului. - a ae. DD 699 

LL V. Ridicarea Înterdicţiunil 

Art. 437. | o e 
33. Forma şi casurile ... ce 700 

CAP. III 

Despra consiliul judiciar 

31. Legislaţiune comparată . . . . ...... eee... a. TOL 
35. Cine pâte să '] câră. - . 

36. Minorul pâte fi sub. consiliul judiciar. 

37. Asemenea şi femeea măritată. 

Art. 458. re mec... .. ee aa. 702 
38. Consiliul general este "tot. da-i una dativ. 

Art. 459, 400. 

39. Ce acte nu pâte face cel pus sub consilii judiciar. 

40. Dacă actul făcut de cel pus sub consilii judiciar, se pote ataca 

de consilii de familie fâră voia risipitorului ..... 703 

41. Cestiune dacă consiliul judiciar pâte face singur uuele acte. : 

42. Comparaţiune în art. 458 şi 445. - 

43. Dacă tribunalul trebue să enumere în hotărîre actele e ce nu pâte 

face cel pus sub consiliul judiciar , . . . i... | . 704
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Paz, 

CARTEA II- 

Despre bunuri şi despre osebitelei moziţicaţiini ale proprietăţi 

1. Introducere. — Divisiune, PN IE 107 

TITLUL 1 - 

"Despre distincţiunea bunurilor 

1. Ce este lucru, ce este bun, 
2. De care divisiune a “ăcrurilor se ocupă legiuitorul . î. | 710 

ÎI. Lucrurile corporal şi încorporali | 

3. Ce este lucrul corporal, ce este lucru incorporal . . .: Ti 

II. Fongibili şi nefongibiii, Cele ce se consumă prin u us şi cele „ce nu se „consumă 
- prin us 

4, La ce ţine aceste divisiuni şi în ce constă fie-care din aceste 
lucruri Da. | o. TI2 . . . . . . . . . . . . . . 

TIL Lucrurile cari fac parte saii nu din patrimoniul nostru. | 

+ In ce constă acâstă divisiune. 
„ Lucru comun. 

„ Lucrurile publice 

„ Res nullius, 

. Zatcrurile private, 

[| |. |. . . . . . . . .'. 

o
 
O
a
 
D
o
 

“IV. Lucruri divisibilt şi indivisibilr - 

10. Cari lucruri s sunt divisibili şi cari indivisibill | 

V: Principali şi accesorii 

11. Ce se înţelege cu lucruri principali şi ce cu lucruri accesorii. 

„VI. Mobil şi imobili : 
" Art, 461. Bă 

12. Lucrurile mobil, lucrurile imobil. 
13. Interesul a se face acestă distineţiune. 
14. Critica legii 
15. Divisiune.
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CAP. I 

Despre imobili 

16. Ce lucruri se consideră imobil .. să N . 120 
"47. Imobilele prin natură, 

18. Imobilele prin destinaţiune. . 
19. Inobilele prin obiectul la care se aplică, . . i. Ta 

A. Jmobilele prâi natura lor 

Art. 463, 

20. Fondurile şi clădirile. 

Art. 464, 

21. Morile de vînt aședate pe Stâlpi cc „792 
Art. 463, 466. 

22. Plantele şi recoltele. , 
23. Legea francesă asupra pădurilor înalte Şi Mici cc... 723 

B. Imobilele prin destinaţiune 

24. De unde vine acâstă divisiune ........ III 194 
Art, 467. - . ” 

25. De ce animale este vorba aci. — Controversa. 
Art. 468. - . 

26. Critica. . cc... Dee eee eee ee... |. 795 
27. Ce se înţelege cu colonul. 

28, Porumbeii din porumbare. 

Lapinii de casă. 

29. Peștele din iaz. , ....'...,.. eee o. . 
30. Accesoriile une! fabrici. 

31. Paiele şi gundele. 

32. Lucrul aşedat pe un fond în porpetuti. 

33. Nu sv cuprind gândacii de mătase, - 

Art. 469, - 

31; Explicarea părţii întâi a articolului a. Pau TOT 
35. Oglindile. n ia , 
36. Firidele în carl se pun statele, 

Art, 470. - 

ȘI. Explicaţiunea articolului, aa eee 128 

O. Tnobilele prin obiectul la care se raportă 

Art ATI eee au 129 
38, Cum face legiuitorul să intre în lucruri şi drepturile, e
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CAP. IL 

Despre mobilț 

Art, 472, 

39. Se distinge mobili prin natura lor şi mobili prin determinaţiunea, 

legii eee... | o. . 130 

| Art. 473, 474. - - 

40. Obligaţiunea ; acţiunea avînd de obiect un lucru mobil .:.. . . 731 

4Î. Acţiunile şi interesele în companii . . . . . .. . . . ... 192 

"42. Ce se înţelege cu interese în oposiţiune cu acţiunele. 

43. Obligaţiunile în companii. 

44, Alte drepturi cari sunt mobili, | 

45. O lege pâte da un caracter de imobil sai de mobil unui lucru . 733 

CAP. INI 

Despre bunurile în raportul lor Cu cet ce le posed 

Art. 415. 

46. Domeniul pubiic şi privat. 

Art. 416, 477, , 
41. Confusiunea în termenii legii. ... n... 734 

Despre domeniul public 

48, Diferite domenii publice. 

I. Domeniul public al statului. 

49. Din ce se compune domeniul publice al statulur Ce ee ee e 190 

50. Fluviele navigabile şi plutitâre. „] . . 

51. 'Țărmurile mării. —Porturile, ete. .:. .......... i... | „738 

Art. 478, o | 

52. Aci s'a avut în vedere servituţile militare ...... î.. .. 759 
53. Două feluri de bunuri de domeniul public. 

II. Domeniul public al judeţelor 
54. Cari lucrari sunt de domeniul public al judeţelor ..... .. . 740 

TII. Domeniul public comunal 

55. Lucrurile cari întră în domeniul public comunal. Să
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57. 
58. 
59. 

"60. 

_
 

12. 

13. 

14, 

15. 

16, 

17, 

„18, 
19, 

29, 
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A nu se confunda cu lucrurile comunale destinate usului locui- 
torilor COMUNI RR T4L 

IV. Domeniul public a! stabilimentelor publice 

Exemple de bunuri cari întră în acest domenii. : | 
Dacă lucrurile mobili pot intra în domeniul public. e 742 
Explicare al. 2 art. 475 Da 

Art. 473. o 

Deosebirea între lucrurile fără stăpân ale art, 477 şi res nullius . 7483 

TITLUL 11 E a 

Despre proprietate 

Art. 479. 
.ÎIntroâucere ...... . ee ae e e a. cc... || 115 
Cum a venit deosebirea între proprietate şi drepturile reali. 

+ Prerogativele proprietăţii: jus utendi, jus fruendi, jus abutendi . . 146 
„ Servituţile prediali. 
. Dreptul de ipotecă. | 
„ Privilegiul o ao po . . ae eee aa e ae a... 747 
. Dreptul de vetenţiune. | 
+ Amanetul. 

„ Emâteosa nu există la noi. 

, Asemenea superficia, 

. Combaterea sistemului care distinge Jura ad rem de jus în re . . 148 

Art, 480. . 

Definiţiune. . .. . ..  . . . . .  . .. .  .  .. .. .  .  .  .. . .| „161 

Utilitatea proprietăţii. . . .... î În. | . . . . . . . .. 152 

Art. 19 din constituţiune. 

Nimeni nu pâte fi expropriat dacă nu pentru utilitate publică . „753 

Art. 481... o... . .. eee e ao... | 754 

Art. 482, | 
Redactorul codului Napoleon a luat accesiunea de da comenta- 

torii dreptului TOMaD eee. . 155 

Divisiune. ” 

CAP. I: 

Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru 

Art. 483, 522, 523. 

Ce este fructul. In ce se deosibesce fructul de produs ..... 756 

Divisiunea fructelor . . . . .. . . ...- o... . î. . .. 157 

Art. 484, | 
Obiectul art. 484. . cc... 758
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- . Pag., 
, Despre posesiune 

Art, 485—487. 
21. Ce este posesiunea. j 

22. Dacă posesiunea constitue un drept. .. . . cc... . .... 159 

23. Posesiunea garantată cu acțiunea posesorie. 

24. Posesiunea duce la preseripțiune . CC ari 160 

25. Posesorul de bună credinţă câştigă fructele ae 761 

26. Când posesorul ește de bună credinți ............- 762 
27. Erdrea de drept . . . . . . . . 1... . . . .... o... 104 

.28. Buna credință trebue să existe în momentul perceperii .... . 165 

39. Posesorul datoresce fructele din qiua chemării în judecată, 
30. Posesorul chiar de rea credinţă păstrâză fructele când a ajuns la 

prescripțiune ..... ea ae. 166 

CAP. IL. 
" Despre dreptul de accesiune asupra celor unite şi incorporate de lucru . -- 

„Arte 488, ÎI 
32, Divisiune. “ 

SECŢIUNEA 1 

Despre dreptul de accesiune relativ la imobili * 

33. Principiul pus:de art. 489. 

Art. 489. 

31. Ce a voit să dică art. 499. Aa a 
a Arte 490, 491. | N | ' 

35. Trimitere ......... eee. aa 168 

Despre mine. 

„36. Consideraţiuni genera. ....... a 109 
37. Regulamentul organic ..... ci 370: 
38. Discuţiune de principiă cul apârţine mina, 
39. Mina este un drept sui generis. .. .. eee TTQ 

„40. Concesiunea unei mine se dă de stat . .. Ti3 
41. Mina constitue o proprietate deosebită de a solului, 

43, 

die. 
45. 
46. 

47, 

2, Comparaţiune cu dreptul roman 

Construcţiuni şi plantaţiunt 

ÎTI 
ae TI Art 92304 

Principiul este solo cedit. 
Proprietarul care zidesce cu material străin pe pămâutul s 
Cel ce'cu bună credinţă construesce pe pământ străin. | 
Constructorul de rea credință, 
Când se consideră constructorul de bună credinţă. | 

Ge
 i. 778 

o 709.
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48, Constructorul proprietar în indivisiune 
49, Arendaşul şi usufruetuarul constructor, : 
50. Ce plătesce proprietarul ......._ a ... . „781 
51. Constructorul are drept de retenţiune. | Ia ” 

Ce este aluviunea 

Art. 495: 

Art. 196. | 

53. Pământul părăsit de rîuri. Otto. i. e 
Art AT ai 784 

a
 

e
 

Art. 498, 
| 

55, Avulsiunea . , . cc, cae i 185 

Insulele 

Art. 499, 500. 
56. Cut aparţin insulele. 

Art, 50]. , 
57. Explicarea articolului .1. cca „780 

59. Albia părăsită. i ae ae 

Rlurile navigabile și plutitâre:. 

59. Deosebirea între rîurile navigabile şi plutit6re şi între cele-lalte . „787 
60. Măsuri relative la mori. 
61. Discuţiune cui aparține albia rîului care. nu este navigabil sai . 

plutitor Cea ee eee eee eee ee 188 

Sburătârele şi animalele sălbatice 

Art. 503. 

€2. Se dobândesc mal mult prin ceapainrie de cât prin accesiune. . 789 

Pe “SECȚIUNEA. II. 

Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile mişcătâre 

"63. Divisiune. 

Despre adjuncţiune 

64. Dreptul roman. Codul Calimah ; si... a 799 
Art. 501, 505. „.. 

65, Se cercetâză care este principalul şi care accesoriul. . ..: ..:
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Art. 506... cc... a. . ea 192 

66. Exemplul, pâtra la un inel. Ii 
Art. 507, - .- DI a a 

67. Soluţiunea când nu se pâte stabili care lucru este mai de valâre.! 

Despre “specificare | | 

68, Ge este specificarea ......- DE ee 793 
Art. 503. 

69. Soluţiunea se apropie mai mult de Sabinieni. 

| Art. 510. ” Aa | PR | 
70. Soluţiunea este alta de cât aceea a lui Justinian ....... „194 

Art, 509. 
„71. Exemplu. | | 

Despre amestecare 
Art, 51. ! 

19. Exemplu. 

Art, 512. 

73, Se urmăresce aceeaşi idee. 

i Reguli comune 

Art 513... a... ee eee ae eta oc. . 795 
"74. Când părţile nu convin, se vinde prin licitare. 

Art. 514. 
75. Se dă o indemnisare. 

Art. 515. 
16.: Lucrătorul de rea credinţă. 

Art. 516, 
„77. Pentru casurile neprevădute se e aplică prin analogie regulele de 

mal Sus... . . 1... . [| | [| [. . . . |... .. . .| 166 

TITLUL III . 

Despre usufruct, despre us şi despre abitaţiune 

i. Introducere .. cn 198 
2. Aceste drepturi sunt adovărato servituii. . .... ae... 799 
3. Divisiune .. a SIR 800 

CAP. 1 

Despre usuiruct 

Art. 517, ” 
4. Definiţiune.
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Pag, 
  

5. Regula nemini res sua servit. : 
6. Iaţelesul cuvintelor: cu fndatorire de a le conserta sudatanţa ... . 801 

, Art. 520. | Aa pa 
1. Pe ce se pâto constitui usufruetul. 

„Art, 318, , . 
8. Modalităţile la care este supus „..... . . . n ete 802 

Art. 519. 
9. Din ca nasce usufructul. | 

10. Casurile de usufruct legal. 

11. Ce este particular în folosinţa legală a părintelui şi a bărba- . 

tului . s.. ... o... 1... . . .. . . . . . . .. . ...... „. 803 
12. Divisiune. 

" SECŢIUNEA I 

Despre drepturile usufructuarului 

13. Părţile sunt libere de a moăifica drepturile usufructuarului . . 804 

1. Dreptul de a lua în primire lucrul pe care este constituit usutructul 

14, Acesta este primul drept al usufructuarului. 

II. Dreptul de a lua fructele | | 

Art, 521, 

"15, Regula întîmpină dificultăţi în aplicarea el . . - es... ... 805 

Art, 524, 625 eee eee eee ee ee 806 

16. Fructele naturale se câștigă prin percepţiune. — Părţile nu „Ș 

datorese nici o indemnitate. 

17. Fructele civili se împart qi cu qi .. ... ... . .. . . .. . . . SOT 

18. Se urmeză alt-fel în art. 1280, 

19. Usuteuetul pe mobile ce nu se consumă prin us ...... . . 809 

Art. 528. | 

20. Usufructul unei rente .'. .. 1. . . . . cc... . . . . + 810 

Art. 527. Ea i e 
21. Usufructul unei creanţe . . cc. toc o... .. SIL 

22. Usufructul unui usufruct. 

23. Usufructul pe păduri sai pe arbori. 

Art. 5929—531 . . . .. . ... . . .... ....... a. 812 

24. Arborii netăiați în durata usufructului. 

25. Pădurile mari. ! 

26. Usufruetul pe o pepinieră ... cc... .. .. . . 813 | 

Art. 332, 

27. Se presupune o pădure mică, 

Art. 533, | 

28. Pomul.roâitor. 
| 

60 
68155
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29. 

30. 

31. 
32, 

33. 

34, 

35. 

36. 

37. 
33. 

39. 

40. 

41. 

42, 
45, 

46. 

47, 

Pag. 

Minele şi carierile. 

Art. 537. | | 

Distincţiunea legii în ae... ... în. Bld 
Art. 538. i 

Tesaurul nu este un fruct. 

“Aluviunea. imobilului în usufruct. 

Art. 835. 

Dacă usufructuarul se bucură şi de cele-l-alte cresceri de pâmiînt. 815 

Art. 536, 
Usufructuarul profită de servituţile ce există în favârea “imobilului. 

Usufructul pe lucrurile fuugibile ...... Î. ncee e. |. . . 816 

Art. 526. 
Usufructul pe lucrurile ce se consumă prin us. 

Cestiune dacă este facultatea usufructuarului a da sai cantitatea, 

sai valrea ,.. . |... cc... . . . ... e. EI? 

Lucrurile fungibile preţuite ..... Î. . .. ee e 818 
Preţuirea fondului de comercii. - 

Art. 555. 

Cu perderea lucrului se perd t6te drepturile. 

ATI. BDT. 1... . c.  .  . .. .. .. .. .. 1... .. . . .. . . „ S2l 

Usufructul asupra une! turme. ii ă 

Comparaţiune cu dreptul roman ..... î e eee eee e e 822 

_TIL. Dreptul de administraţiune 

„Usutructuarul are drept de aadministra averea supusă usufructulul. 
Dificultate pentru casul în care usufructuarul vinde de mai îna- 

inte o recoltă ce nu se stringe de cât după: stingerea usu- 
fructului . . 

IV. Dreptul de cesiune 

. Usufructuarul "pâte ceda altuia numa! eserciţiul dreptului de 
„ usufruct |... .... ..... . |... 1... |... . .. . . .. . . 824 
Usufructui se stinge pentru cesionar la mârtea usnfructuarului. 

V. Dreptul. de acţiune. în justiţie 

Usufructuarul pâte figura pentru el în procesele relative la lu- 
crul supus usufructului 

SECȚIUNEA II 

Despre obligaţiunile usutructuarulu 

Divisiune.
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A. Obligagiunile. usufruectuarului înainte de a intra în exerciţiul dreptului 

-60. 

GI. 

+ Inventariul şi constatarea locului 
„ Sancţiunea aceste! obligaţiuni. 
. Dacă se pâte dispensa usutfructuarul de acâstă obligaţiune . .:. 

I. Obligaţiunea de a face înventar şi constatarea situaţiunit tocului 

Art. 540. 

“II. Obligaţiunea de a da cauțiune E 

Art. 541. | 
+ Care usufructuar este dispensat a da cauţiune o. 1 [ cc. ct: 
„+ Cauţiunea trebue să împlinâscă condiţiunile prevăqute la arti- 

colele 1675, 1676. 

59. Măsuri pentru casurile când.-usufructuarul nu pâte da cauţiune. 
Art, D254 1... 1. . .  .  .  .  .  .  . . ... d... 

B. Obligaţiunile usufructuarulaă în timpul eserciţiului acestui drept 

IL. Obligaţiunea de a conserva substanța lucrului 

„ In ce constă acâstă obligaţiune. 

IV. De a ingriji de lucru ca un bun proprietar 

„ Aplicarea art. 1080. ...... în eee e aaa. . ch... 

V. Paza lucrulur - 

+ Tot ca aplicare a păstrării substanţei, . .. . . . . . .. .. .. . 

Art, 534. 

„ Casul de incendii eee ea e o. cc... 

VI. Facere de reparaţiuni 

Art, 515—547. 

„ Divisiunea între reparațiună de întreţinere ş şi reparaţiunile Mari a. e 

, Se enumeră reparaţiunile mari. . 

Art, 546, 
paie Pi : ie- 

„Ce se înţelege cu reparațiunile mari rămân în sarcina proprie 

tarului e e sto... . .. . n... n... . nn... 

Art, B17.. 

Explicarea cuvintelor afară numai. dacă acestea sar ficausat .. 
Reparaţiunile cari ai necesitat numa! de la deschiderea, usufrue- 

tului. 

826 

927 

828 

829 

830 

831 

332 

834 

. Se pâte dispensa renunțând la usufruct . . ... ...... ... o. 837
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63. 

64. 

65, 

66. 
67. 

68. 

69. 

70. 

Ti. 

72, 
73, 

Ti, 

75, 

76. 

71. 

18 

Pag, 

Cas de vetnitate, . . ......... ... ...... . .. . .. . . . 098 

VII. Plata unor sarcini 

Usufructuarul este ţinut la sarcinile cari în genere se piătese 

din venit. " 

Art. 548. 

Art. 549, 
Sarcinele cari cad chiar pe fondul supus usufructului privese 

pentru capital pe nudul proprietar; ră pentru dobândi pe usu- 

fructuar . . . .. .. .. .... . .  . . . . . 

Asemenea pentru cheltuelile de judecată. 

Legatul unui usufruct este un legat particular. . 

Art. D500 „1. .. . . .. .  ... . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . S10 

Usufructuarul pe întrâga moştenire sati o fracțiune plătosce do- 

pândile datoriilor defunctului... . . . . ... .. .. .. . . . Sil 
Art. 551. 

Recursul usufructuarului contra noului proprietar pentru capita 

a datorii ipotecare plătite de el. 

Art, 552. 

Nu este de câto cestiune de calcul. 

Dacă nici nudul proprietar nici usufructuarul. nu vor plăti se 

vinde o parte din moştenire, 

Drepturile şi îndatoririle noului proprietar 

Principiul servitus nunguam în faciendo consistit în... . . SI 
Drepturile usufructuarului, 

SECȚIUNEA III 

Despre stingerea usufructului 

I. Mârtea usuiructuarului 

Primul mod de stingere a usufructului este mârtea usufructuarului. 
Art. 557, 1. 

Mal mulţi usufructuari cumulativi. îD 

Mal mulți usufruetuari consecutivi , 1... .. . ... . Sit 

Usufructul în fav6rea persânelor juridice. 
Art, 359. 

„ Pers6na, morală se desfiiinţăză înainte de 30 de ani . .: . . . 815 

IM... Espirarea termenului peniru care sa constituit usutructul : , 

. Expirarea. termenului. „i | : 
Mârtea usufruetuarului înaintea expirărei termenului. 

Art. 5600. ,
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III. Prin consolidare 

81. Ce este consolidarea. 

Art, 557, al. 3 1... . . ... .. ....... .. . .. .. . 847 

82. Consolidarea nu se pâte considera „tocmai ca o stingere a usu- 

fructului. | i. 

83. Care este autorul cestiunil 2. a 848 

81. Usufructul consolidat pâte renasce. E A 

85. Dificultate pentru cauţiune ........... Pa 849 

IV. Neusul în timp de 30 ani 

86. Prescripţiunea ordinară. 

Art. 597, al. d. 

37. Nu s'a admis stingerea non utendo per modum . . . i. . . . 859 

88. Controversă pentru casul când usutructul a fost închiriat. 

39. Suspendarea prescripţiunii. , . cc. cc... .. - . 851 

V. Perderea totală a lucru'ui 

90. Perderea totală a lucrului. 

Art. 537, ul. al. 

Rei nulitatio de la Romani. 
91. Se observă: totala desființure. „ a 

Art, 563, D084 .. eee. a ea e 852 
92, Ce se întîmplă dacă lucrul a revenit în starea de mal, înainte . 853 

93. Afară dacă imposibilitatea a durat 30 ani. 

"VI. Abusul usufructuarului - 

94. Abusul pâte fi un mod de stingere. 

” Art. D589... |... o... [ce eee... 854 

95. Intervenţiunea creditorilor . . . . . - aaa 855 

VIL. Renunţarea usufructuarului 

96. Usufructuarul pâte renunța la dreptul ss 

Art. 561, 

Aci este o renunțare tacită. 

Art. 582, 

97. Aplicarea acţiunii pauliane. 

VIII. Usucapiunea 

98. Cum se stinge usufructul prin usucapiune . . . . 856 

99. Cestiune dacă nudul proprietar pâte să usucapieze usufructul. 

100. Etectul condițiuni! resolutoril şi desființarea actului constitutiv 

de usufruet . ce
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CAP. MU 

Despre us şi abitaţiune 

101. Generalităţi. 
Art. 365. 

102. Aci este o inexactitate. . . . . . 1... . . . . . . . . . ... 

103. Se sting ca şi usufruetul. 

104. Drepturile şi datoriile usuarului. 

| Art. 566. 
Art. 07. |... |... . |... . . . . |... . ... 

105. Se asâmănă cu usufructul. 

Art. 568, 

106. Se pâte modifica de părţi. 

Art. 569, : 
107. Se caută natura lucrului dat în. us, 

Art. 570. | 
108. Unele fructe aparţin usuarului 

109. Ce se înţelege cu familia. 

Art. 571, 
"110. Alt-fel am avea un usufruct. 

Art. 574, 

111. Regula de equitate 
Art. 575, E 

112. Ce a avut aci în vedere legiuitorul; 

118, Abitaţiunea. 

Art. 572, 

Art, D785 
114. Obligaţiunile celui ce are abitațiunea 

. .. . 1. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TITLUL 1V 

Despre servitudini. 

i. Introducere 

Art, 576. 
2. Servitutea este o sarcină. 
3. Pentru usul şi utilitatea altui fond. 
4. Ambele imobili să aparţie la dol proprietari ,..... 
5. Se mat cere: a) Imobilele să nu fie prea depărtate. 
6. b) Si fie o excepţiune la modul cum se regultză proprietatea . . 

Art. 577, 

17. Divisiune ete a. | . | n. | | | . | |. |. |. | |. . . | 

. . . . . . . . . . . . . . . 

CAP. I 

Despre servituți ce nasc din. situaţiunea locului | 
„8 Divisiune . n 

Pag. 
  

866
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_ I. Scurgerea apelor naturale 
Art. 578, 

9. In ce consta servitutea. Discuţiunea pentru o apă provenită din 
Puţuri e e ee ee eee ee eee... 

- 10, Proprietarul de sus nu pâte face - nimic care să agraveze Siaţin- 
nea proprietarului de jos. . 

11. Asemenea nu pâte altera apa prin o întrebuințare Gre-care. 

12. Proprietarul din vale nu pâte face nimic care să oprâscă scurge- 

rea apelor . . . . ... . . . . . . .:.. . ..... . . . 871 
13. Servitutea acâsta este pentru proprietarul de sus numai o preroga- „ 

tivă facultativă. 

IL. Dreptul proprietarului asupra apei ce isvoresce saii curge pe pământul săi 

Art. 519, i 
14. Dreptul proprietarului asupra isvorului. — Proprietarul inferior pâte 

căpăta o servitute. 

Art, 80 
15. Discuţiunea spre a se sci unde să existe lucrările aparenţi 

Art. 581. 
16. Justificarea disposiţiunil, 

17. Prebue să fle sat sati cătun. 

18. Aceași soluţiune pentru proprietatea pe care trece apa. 

19. Soluţiunea când apa trece numa! pe lângă proprietatea cni-va. 

Ari. 682. 

20. Altă soluţiune pentru apele navigabile și flotabile. 

Art. 583, 

21. Aprecierea judecătorului. 

III. Dreptul de grănițuire 

Art. 581, 
22. Regula este de interes public. . . cc... . .... 

Art. 585. 

23. Consecința acestui principiă. 

Despre hotărnici! 

A. Partea istorică * 

94. Istorie e SE 

B. Regulamentul pentru facerea și executarea hotărniciilor 

25. Divisiune. 

26. Caracteristica şi condiţiunile de capacitate a hotarnicului 

.9î. Facerea hotărniciei trebue 'să fie autorisată de preşedintele tribu- 

nalului (art, 5—7) . cc... ... în. i. 

28. Cum procede inginerul hotarnie (art. 16). 

886
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33, 

34, 

35. 

36. 

37. 

38, 

39. 

40. 

4i. 

42, 

43, 

44, 

45, 

46. 

„47, 

Paz. 

29. Regulamentul nu putea-să prevadă penalitâţi (art. 17) ...... 888 

30. Depunerea hotărnicieli la tribunal. - 

31. Notificarea hotărniciei părţilor. - 

'32. Când şi cum începe proprii disă judecata (art. 19—22) -... . . . 889 

9
 Ordinea după care urmâză judecata vecinătăţilor (art. 2: 

Când pâte începe executarea hotărnicil. 

„ 95). .. s9 

Dificultăţi asupra art. 830 .. ce... | „999 

Cum. s6 face executarea (art. 33, 84). : 

Executarea trebue confirmată de tribunal . . . . .. ...... 893 

Cestiune dacă părţile trebuesc citate. 

Tribunalul este care confirmă executarea chiar a unei hotărîri 

dată de curte. , | - 

Se. pâte apela hotărîrea confirmativă a tribunalului. 

Numai hotărîrea confirmativă se pote considera ca ultimul act de 

executare. „i „ . 

Explicarea art. 35 .:...... în aeeeeeeo. | 894 
Cestiuna asupra capacităţii cerută pentru facerea unei hotărnicii . 595 

CAP. II 

. Despre servitudini stabilite de lege 

Art. 388. 
In interesul cui se restrînge exerciţiul dreptului de proprietate. 

Art. 387 

Explicarea cuvintelor construcțiună și reparaţiuni de drumuri . . . 897 
Servituţile create în interesul particularilor. ” 

Art. 588, 589. 
48, Divisiune ....... DR | Ceea... 898 

SECȚIUNEA I 

Despre zidul şi şanţul comun 

Art 590. | | 
49. Presumpţiunea juris tantum de comunitate. 

„ Zidul trebue să fie despărțitor între clădiri . ,......... 899 
. Zidul este comun numai până la înălţimea clădirei celei mal jos. 
+ Acelaş lucru pentru despărţiri între curți, grădini, otrade. 
+ Semnul de comunitate servă numai când nu este titlu. 

Art. 591. 
- 

» Nu se pâte admite alt semn de comunitate , i RR _ „909 „ Controversă dacă unul din vecini pâte usu capia întrâga proprie- 
-tate a ziduluy. 

50 prop
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Art. 602, 603, - 
56. Carl sunt semnele de necomnunitate a șanțului şi gardului. . . . 9ui 

Art. 604, 606. 
57. Particularitate pentru gard. 

Art. 609. 

Gardul vii. 
58. Fie-care vecin trebue să contribue la întreţinerea zidului comun. 903 

Art. 592,- . 
Art. 593. „ , 

" 59. Obligaţiunea există propter rem. 
Art. 600. 

60. Contribuţiunea este în proporţiune cu înălţimea până unde se ri- 
dică comunitatea. 
Art. 601. 

61. Se repune starea anteridră. - 
Art. 594, N 

62. Dreptul fie- cărui vecin 'asupra zidului comun. 
Art. 595. 

63. Justificarea disposiţiunil art. 595. 
Art. 596, 

64. Partea zidului de mal înainte rămâne comună. .. 904 
Art. 597, 599. 

65. Se cere sau consimţimîntul vecinului sati autorisarea justiţiel. 
Art. 598. 

66. Gravitatea disposiţiunii art. 598. 
Art. 607, 608. 

67. So caută obiceiul locului. ........- aaa 905 
68. Dreptul tăerii crăcilor şi al rădăcinilor nu se prescrie. 

SECȚIUNEA II 

Despre distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru Gre-cari construcţiuni 

Art. 610. E 
69. Se referă la obiceiul locului ... . cc cc... .. o. 906 

SECȚIUNEA III 

Despre vederea în proprietatea vecinului 

70. Observaţiune generală ...... cc... an. . 907 

Art. 611, Si 

71. Explicaţiune. Art. 675—677 ce, Nap.. . -.. e 908 
„Art, 612, 

72. Ce însemnâză vedere sai ferestre spre vedere. 

Art, 613.
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dd, 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

88. 

89. 

90. 

. Dificultate a explica acest articol 

. Introducere 

+ Divisiune. 

Pag. 

„ Ferestră drâptă, ferestră piezişă, 

Art. 614, 

Acâsta numai de eo gquod plerumque fit. . . . . . aaa a a e 909 

Casul când ambele fonduri sunt despărțite de un altul. : 

Cestiunea asupra ridicării unei movile . . . .. 910 

SECȚIUNEA 1Y 

Despre picătura straşinilor 

Art. 615. 

Legea opresce ca apa din ploi să nu se asvirle, după straşină pe. 
pământul vecin. 

SECȚIUNEA V 

Despre dreptul de trecere 

Ce are de obiect acâstă secţiune şi ce consideraţiuni ai dictat 
disposiţiunile ce ea cuprinde. 
Art. 616. 

Ce se înţelege cu loc înfundat ., ........., n. .. 912 
Servituiea nu pâte A suferită orl-care ar fi causa înfandăturel, 
Controversă 

Art. 617. 
„ Se ia drumul cel mat scurt, 

Art. 618. 

, Acesta când o reclamă interesul agriculturei. ee e... 911 

Art, 619, 

CAP. III 

Despre servituţile stabilite prin faptul omului 

- SECȚIUNEA 1 
Despre osebitele feluri de servituți ce se pot stabili asupra bunurilor 
Art, 620. 

Exemple de serrituţi 
Regula nulla servitus in faciendo consistă. 
Art. 632 este singura excepţiune. 

Art. 632,
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Divisiunea servituţilor 

I. Servituţi urbane şi servituţi rurale 

91. Clasificarea acesta nu are nică o utilitate. ..... e. 918 
Art, 0... ea 919 

, II. Servituţi continue şi necontinue 

Art. 622, cc 
92. In ce constă acestă divisiune, 

III. Servituţi aparente şi neaparente ' 

93. A treia divisiune a servituţilor ........... a. 920 

IV. Servituţi positive şi servituţi negative 

94. Acâstă divisiune este numai doctrinală. 

SECȚIUNEA il 

Despre modul cu care se stabilesc servituţile' 

95. Servituţile se stabilesc prin trei moduri... ...... ae. 921 

. A. Titlul 

Art. 623, 624, 
96. Ce. se înţelege cu titlu. 

97. Numai proprietarul pâte constitui o servitute. ... .. aa 9922 

93. Un coproprietar nu pâte constitui o servitute pe cât durâză sta- 

rea de indivisiune. Pi 

99. Capacitatea ....;... co... [eee ee ete ea. . 923 

100. Nu pâte dobândi servitutea de cât proprietarul fondului dotinant. 

101, Posesorul pâte dobândi o servitute pentru. proprietar. 

102. Asemenea usufructuarul, _ 

Art, 628 ..... eee ea... ea 924 
103. Aci avem un act negativ. | 

B. Prescripțiunea 

104. Carl servituţi se dobândesc prin preseripțiune. ....... „925 

105. Cestiune specială. . 

106. Dacă un pâmânt particular pâte deveni prin prescripţiune domen 

public. 

107. Dacă servituţile neaparente şi cele 'necontinue se pot usucapia „ 927 

108. Dacă cine-va pâte prescrie peste titlul săi, , .,........ 928
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0. Destinaţiunea proprietarulul 

109. In ce constă destinațiunea proprietarului. 

Art. 625. | 
110. Numa! servituţile continue şi aparente. 

Art. 626. 
iii. Situaţiunea putea exista înainte de a se A „căpătat ambele pro- 

prietăţi cc. cc... . îi . . . . . 929 

112. Consideraţiunea pe care se fundeză. : 

113. Servitutea există fără să fie menţionată în vre-un act. 
Art, 627. 

114. Ce aplicare găsesce acest articol. Controversa 

SECȚIUNEA III 

Despre drepturile proprietarului “fondului cărul se cuvine servitutea 

115. Principiul. 

116. Abţinerea proprietarului fonăului robit. 

Art. 629, 

117, Justificarea disposiţiunit. ., a "932 
Art. 630—632, 

118. Observaţiune asupra rodacţiunii art, 632. 
Art. 633, 

119. Consecința. a 
Art. 634... | [n ee ae ea [| |. 1... . . . 933 

120, Pe cât timp nu se aduce nici o pedică exerciţiului servituţii. 
Art. 635, 

121. Exemplu. 

SECȚIUNEA IV 
„Despre modul stingerei servituţilor 

1. Imposibilitatea de a se exercita servitutea 

122, Servitutea nu mal există. 

Art. 636. PI PR . 

Art. 637 - 934 so. . |. . . 1... . . |. . . . |. |. |. 1. . |. |. . |. ... 

II. Confusiunea 

123. In ce constă, 

Art. 639. 

. TII. Neusul în timp de 30 de ant 

124. Prescripţiunea.
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Art. 639, , 
Deosebirea între servituţi continue şi servituţile necontinue . . 935 

Art. 6410. 

Art. 641. . 
125. Se prescrie și modul servituţii. 

126. Art, 637 este subordonat art. 640. 
127. Observaţiuni asupra art. 642. 

Art. 612. ea 936 
Art, 643. 

128. Ce prevede acest articol, 

129. Dacă se stinge servitutea prin usucapiune ........... 937 

IV. Renunţarea proprietarului fondului dominant 

130. Fără dificultate. 

, V. Exproprierea fondului dominant sai dominat 

131, Legea de expropriere pentru causă de utilitate publică. 

VI.: Expirarea termenului 

- 132. Nu contradice caracterul de perpetuitate al servituţii. .... „. 938 

Tablă de materie . ... Ea .



VOLUMUL, IX 

CARTEA . III 

Despre diferitele moduri prin cari se dobândesce proprietatea 

1. Observaţiune generală ..... 
2. De ce se ocupă cartea III. | 
3. Modurile de dobândire se împart: a) In moduri după dreptul na- 

tural şi moduri după dreptul cil 
4. b) Cu titlu universal şi cu titlu particular 
5. e) Originală şi derivate, ” 

Art. 644, 645, - 
8. Comparaţiune cu art. 711, 722 c. Napoleon ...,...... 
7. 'Tradiţiunea, 
8. Trimitere, 
9. Casuri de aplicare a dobândirei prin lege . cc. 

10. 

ii . Când mal pâte avs loc ocupaţiunea în faţa art. 437, al. 2, 471, 680 

Dospre ocupaţiune 

Ocupaţiunea este moâul cel mai natural de dobândire a proprie- tății III 

a) Imcrurile găsite 

Art. 616, 

G
'
m
 

10
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b) Lucrurile mimenul 

Art. 647. 

12, Trimitere .. 12 
Art. 648. 

13. Legea din 2 Noembre 1891 asupra vînatului şi cea din 11 Octom- 
bre 1896. 

14, Controversă : când devine cine-va proprietar pe vinat . ...., 13 

Despre tesaur 

Art. 649, 

15. Ca să fie tesaur se cere: a) Că lucrul să fie ascuns. 

16. Dacă se cere a fi ascuns într'un imobil. + 
17. Mormîntul nu pote fi considerat ca un tesaur. ..... e 15 
18. b) Pe care nimeni nu pote justifica că este proprietar. 

19. c) Descoperit prin simplul hasard. 

20. Cul aparţine tesaurul .:........... ee. . a... 16 
21. Ce se înţelege prin proprietar. 

22, Cestiune pentru cel ce a luat în întreprindere dărimarea unel case. 17 

TITLUL .I 

Despre succesiuni 

1. Ce se înțelege prin succesiune ........ e 18 
2. Importanţa succesiunilor .. . cc... dn... | „19 
3. Resumat istorie . .:......... Ceea. . "90. 

“Art. 650. Ia ! 

4. Proprii dis nu avem succesiuni. testamentare eee aaa 98 

5, Divisiune. 

“CAP. I 

"Despre deschiderea succesiunel 

Art. 651. 

6. Principiul: Nulla-viventis est hereditas . . ..... RR a 2% 

7. Absența nu face să se deschidă:o succesiune. 

Despre sesină 

Art. 653, , 

8. Originea sesinei . .:. .:.-. . . . .. name ee ea... .. 25 

9. In codul civil rumân numai succesorii în linie: directă au sesina. 

10, Care este resultatul sesinel. . ...... . ea. | „a 90 

11. Sesina este indivisibilă,
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12. 
18. 

14 

15. 

16. 

17. 
18, 

19. 

20. 

21, 

22, 

23, 

24. 

25. 

26. 

27, 

28. 

Pag. : 

Dificultate în casul când moştenesc tatăl sati muma, fraţi şi surori. 

Dacă cei mal depăriaţi în grad ai sesina din dioa deschiderii 

succesiunii. . . . . . . . c. . . ... eee mea e 28 

Dacă se deosibesce sesina de drept şi sesina de fapt . . . . . .. 29 

CAP. II 

Despre calităţile cerute pentru a succede 

Art, 654. 

Regula infans conceptus , cc. 30 
Cel co reclamă o moştenire trebue. să dovedâsca. existenţa sa la 

epoca deschiderii succesiunil. - i 
Discuţiune cum se stabilesce concepţiunea ,,..... 31 
Legea rumână nu a creat nici o presumpţiune pentru commorientes. 33 

Despre nedemnitate 

Resumat istorie ,....,...., DER a 8% 
Art. 655. 

Primul cas de nedemnitate  .., 35 
Se cere o condamnaţiune. | 
Nu are loc când este omor prin imprudenţă. 
Nici chiar în cas de răniri cari aă causat mârtea ..,...... 30- 
Er6rea lui Marcade. i ! 
Nu se aplică la uel. 
Nu se aplică complicilor, 

„Graţierea nu ridică nedemnitatea. | 

Condamnatul în contumace. 
29 AL doilea cas de nedemnitate ......... E 97 
30. 
31, 
32, 
33. 
34, 

35. 

36. 

37, 

38. 

39. 

40, 

41 

42. 

Acusaţiunea trebue declarată calomni6să. 
Trimitere pentru grațiere, amnistie, prescripţiune, 
Al treilea cas de nedemnitate 38 
Controversă pentru casul când moștenitorul era minor când s'a 

comis crima, . 
Rudenia între moştenitor şi autorul crimei faca să nu sufere ne- 

demnitatea, 
Greştla de redacţiune a art. 656. 
Nu se pot întinde casurile de nedemnitate ,..,.,...... 39 
Dacă nedemnitatea se aplică succesorilor testamentari, 
Dacă nedemnitatea pâte fi declarată după mârtea moştenitorului . 40 
Juridicţiunea care. judecă cestiunea de. nedemnitate. n Cine are acţiunea în nedemnitate. . . | 
Daci creditori! unui comoştenitor pot intenta acţiunea în nedem- 

nitate ' e me o. |. . 1. |. 1. . . .. o. . |... |. . . . . . 4
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„43. Efectul hotărîrei dată numai față cu un moştenitor către cel-lalţi 

comoştenitori. . .. - 44. Nedemnul se consideră că nu a fost nici odată moştenitor. : 45. S6rta înstrăinărilor consimţite de nedemn. ......... 48 Art. 657. - ” 
46. Nedemnul se consideră străin faţă de moştenire. 
47. Nedemnul se depărtâză de la moştenire chiar dacă vine prin re- 

presintare. 
, 

13. P6te represinta cine-va pe cel către care a fost nedemn. 
49. P6te găsi cine-va într'o moştenire o avere venită de ja cel către 

care a fost nedemn. ..:..,.. Da 43 50. Nedemnul opresce darurile venite de la decujus, 
Art. 658, 

51. Specia prevădută aci. . „. 
52. Art. 658 se aplică el numai Ja folosința legală a părintelui? . . 44 

CAP. III 

Despre deosebitele ordine de succesiuni. | | 
53; Ce se înțelege cu ordine de succesiuni . ......... 45 
54. Partea istorică, 
55. Diverse. 

SECȚIUNEA 1 ..- a hi 

Disposiţiuni generale 

Art, 659. , 
56. Sunt patru ordini de succesiuni. . | 
57. Trimitere . Ce eee. eee - - 63 

SECȚIUNEA II 

. Despre representaţiune , 

58. Originea în dreptul roman. 

Art. 661, | , 

59. Ce este representaţiunea .. .... a a. 64 
60. A nu se confunda cu transmisiunea. 

Art, 665, 666, 668. 

61. Representaţiunea în linie directă. | _ 

62, Dacă descendenţii copilului adopiat !1 pot representa a. -65 

63. Representaţiunea nu. este admisă per saltum et oimisso medi. 
61. Representantul pâte în unele casuri să depărteze chiar peo rudă 

mal apropiată în grad . . . .. i... E ae o... 66 

65. Dacă se pâte representa acela care de ar fi trăit ar î fost decla- 

rat nedemn.. 

68155 61:



66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71, 

72. 

73, 

74. 

76. 

77. 

78. 

79. * 

80. 

81. 

82. 

83. 

81. 
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Art. 667. cc... [cc ... „87 
Moştenitorii în acelaşi grad vin ei pe tulpină. 

Dacă soluțiunea este aceeași pentru alte consideraţiuni de cât 

fixarea părților moștenitorilor . . . . . . . . cc... . . .. 68 

Prima ordine de succesori 

SECȚIUNEA III 

Succesiunile diferite descendenților 

S'a urmat 6re-cum novelelor lui Justinian. - 
Descendenții sunt cet dintâi chemaţi la o moştenire. 

Art. 669. 
Trimitere. 

Art. 315, 
Dreptul de moştenire al adoptatului . . . . cc... 70 

A. doua ordine de succesori 

Art. 671—673. | 

Aci sunt: tatăl, muma, fraţii şi surorile şi descendenţii acestora . 71 

Dificultăţi resultând din textul rumân ..... cc... "72 

Ce se înţelege cu şi descendenţii lor. 

Art. 674. | i 

„ Dacă divisiunea între frații consîngeni şi uterin! se face în tâte 

casurile . . [eh | 73 
Art 6. e T 

Pe adoptat îl moştenese pârinţii săi de sînge. 

Reîntârcerea succesorală. 
Dreptul copiilor legitimi ai adoptatorulul. 
Trebue ca bunurile să se găsâscă în natură în moştenire .. .. 75 
Adoptatul pâte dispune de lucrul dăruit de adoptator. 
Observaţiune asupra cuvintelor descendenţi legitim. 

Art. 317 

Casul prevădut de art. 817. 

Părintele ia lucrul chiar din succesiunea adoptatulut. 
Respectarea drepturilor celor de al treilea -

 
i
 

A treia ordine de succesori 

SECȚIUNEA IV 

Despre succesiunile diferite ascendenţitor 

5. Comparaţiune cu codul Napoleon. 
„O a doua deosebire de codul Napoleon. 

Art. 670.
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A patra .ordine de succesori 

SECȚIUNEA V 

Despre succesiunile colaterale 

87. In a patra ordine intră colateralii afară de frați, surori şi des- 
_cendenţii lor, 
Art, 675. | 

:83. Sistemul suceesoral al codului Serman, cc. 79 

CAP. IV 

Despre succesiunile neregulate 

89, Observaţiune generală... 
80 %, Divisiune . 
81 

SECȚIUNEA I 
Despre drepturile copiilor naturail asupra bunurilor mamei lor şi despre succesiunea 

copiilor naturali morți fără posteritate 
91. Apreciaţiuni asupra dreptului de moştenire al copiilor naturali. 82 

Art, 652, 677, 678... o... 83 
'92. Nu se face distincţiune între copii naturali, 
93, Copil naturali ati sesina. 
91. EI pot A representaţi. | 
“95. Dacă frații şi surorile naturali se pot moşteni ..... e 8% 

SECȚIUNEA II 

Despra succesiunea sociului supraviețuitor şi despre a statului 

96. Partea istorică, , î. | 85 
Art, 679. Ia - 

97. Cetirea legi. . ee a 86 
Art. 680, 

98, Dreptul de moştenire al statului, 

Art. 681, 682. | . 
99. Pentru ce aceste obligaţiuni . ema e e 89 

Art. 683, | 
100. Explicaţiurea art. | e 

101. Nereproducerea art. 770 şi 173 codul Napoleon îi... 90 
102. Puterile de administrare a succesiunel ce o aă sociul şi statul . 91 

SEOȚIUN EA: MN 

Despre drepturile de moştenire ale femeii când se cană în “concurență cu | descendenţii 

saii alte rude chemate după legi ia succesiunea sociului săi mort 

103. Origina în Novela OXX al lui Justinian.
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104. 

105. 

106. 

107, 

108. 

109. 
110. 
11. 
112, 
118. 

114. 

115, 

„116. 

117. 

118. 

119, 

120, 

121. 

122. 

123. 

124, 

125, 

126. 

128, 

129. 

130. 

131. 
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„Art. 684, a: 
Când se pote gice că lemeea nu are avere. ...... ae 92 
Dacă femeea săracă are un adevărat drept de moştenire. 

Controversa . . .. eee... 98 

CAP. V 

Despre acceptarea şi renunţarea moştenirilor 

Partea istorică, . . . cc. | e 9 
Divisiune. : 

SECȚIUNEA II 

Despre acceptaţiune. | 

Art, 685-687. a 95 
Efectul acceptării, 

Capacitatea cerută pentru a accepta... 
Acceptarea este indivisibilă .. oa 96 
Nu pâte fi susceptibilă de termen sai de condiţiune. 
Ea este irevocabilă, 
Art, 689—691, 703, 712. ..... i. 

Acceptarea este expresă sai tacită, 
Mandatul de a accepta. | | 
Deeclaraţiunea succesibilului că făcând un act nu înţelege a primi 
moştenirea ... o... PR e. 98 

Acceptarea tacită . a 99 
Din cari acte resultă acceptarea tacită. —Discuţiuni ...... 100 
Renunţarea în favârea unul saă mai multor moştenitori. 
Ascunderea obiectelor succesiunit. aa - 
Ped6psa o suferă chiar cel incapabili de a primi moştenirea . . 101 
La ce epocă să se fl tăcut sustragerea. | “ 
Deciziunea în casul când suecesibilul a renunţat la moştenire. 
Facerea unul inventar neexact. .. due . 102 
Restituirea de bună voealucrului sustras înainte de descoperire. 
Eredele care nu are drept la lucrurile sustrase nu pote cere scă- . 
dere la "partea lui contribuitâre a datoriey, 

. Succesibilul care trăind nu aluat nici o determinare transmite 
dreptul săii propriilor săi moştenitori ,....... ae ae 103 Art, 692,693... DE 

Critica soluțiunii . 
104 Propunerea neadmisibilă a.unor, autori. 

Critica opiniunii lui Demolombe î....... 105 
 Art.'688, . - -u. Si | : 
Efectul retroactiv al acceptării... .... . Da 100 182, Creditorii pot
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134, 

135. 

136. 

137. 

138. 

139, 

140. 

141. 

142, 

143, 

144. 
145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 
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Art. 097. 

Acceptarea se .pâte ataca pe basa incapacității celui care a făcut=o. 
Asemenea pentru violenţă, do] şi. erbre. 
Dolul aci este în rem.. . . 1... .  .  .. ... ... „ 107 
Er6rea nu p6te motiva atacarea unei acceptări. | 
Lesiunea aci pâte justifica cererea de anulare a acceptării. | 

Ce se înțelege cu mai mult de junttate averea. . .. 103 

Nu se mat pâte admite alt cas de lesiuine. a a 
Acţiunea o are şi minorul. , 

Care este efectul anulării acceptării ...... a 109 
Casul prevădut' de Demante. 
Actele petrecute în intervalul de la acceptare pâni la anularea ei. 110 

o 

. SECȚIUNEA II 

„Despre renunțarea.la succesiuni 

Art. 695. 

Renunţarea este tot-deauna expresă. 

Renunţarea prin procură. 
Capacitatea pentru a renunța. | . . 

Art, 702 cc... o aaa 101 
Nu se pâte renunţa din înainte la o succesiune , medeschisă, 

Art. 700. . | 

Termenul curge de la deschiderea succesiunii ae aa. 112 

Aci nu este cestiunea de pstiţiunea de ereditate, , 

Controversa asupra situaţiunir - succesibilului care nu a luat nict : 

o determinare în timp de 30 de ani. .... ci... „3113 

Se aplică aci regulele suspendării şi ale întreruperi! prescrip- 

țiunii, i a 

Art. 696—693. 

2. Efectele renunţării. E 

„ Aderescerea. în favârea celor cari aă făcut acceptarea. , 

„ Cel ce renunţă nu pote îi representat peniru că nu se represintă 

cel aflaţi în viaţă la deschiderea moştenirii aa. a 115 

Art. 699, , , 

155. Legea modernă se depărtăză de sistemul roman | a... „110 

156. Cestiunea specială. . | 

157. Renunţarea se pâte ataca pe motiv de incapacitate a acelui ce a 

renunțat. .. ... A a e eee. 117 

Art. 101, 

158. Revenirea asupra renunțării, | 

159. Ia se prescrie prin 30 de anl . . .. . - . cc cc... 118 

160. Efectul revenire! asupra renunțării. _ | îi 

161. Se respecti drepturile celor de al treilea. e cc... 119
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SECȚIUNEA III 

Despre beneficiul de inventar, efectele sale şi despre obligaţiunila eredelui 
beneficiar -: “ 

162, Resumat istorie . . . ... eee . - AR +. 120 
„Art, T06—T1 eee aaa 021. 

163. Termenul de facere de inventar şi de deliberare. 
164. In acest interval succesibilul nu trebue tulburat . ....... 122 
165. Dacă după expirarea termenului cel ce ar veni la succesiune 

după succesibil' "1 pot sili a lua o determinare. NI 
166. Dacă cel venit la moştenire după cel ce a renunţat pâte cere un 

noă termen. a 
167. Drept de supraveghiere în timpul deliberaţiunii. 
163. Dificultate asupra cuvintelor când nu este dat în contră-io hotă- 

rîre judecătorâscă desăvirşită , 123 
Art. 704—705. 

169. Declaraţiunea la grefa tribunalului... 125 170. Dacă sociul supravieţuitor şi statul sunt ţinuţi ultra vires succesionis. Art A—T08 
e 196 171. Eredele beneficiar faţă cu creditorii succesiunii este considerat ca un administrator. 

112. El este dator să dea socotlă de la administraţiune. ......, 127 173, Art. 702—7041 proc. civ. - - 174. Beneficiarul este represeniantul legal al moştenirei 
175. Cum plâtesce eredele beneficiar pe creditori. 
176. Dacă eredele: beneficiar se pâte plăti pe el însuşi, 177. Lipsa de reciirs a creditorilor neoposanţi. 
118. Consecința nețineri! în 's6mă de beneficiar a oposiţiunii creai- Morilor 

129 

180, Deosebirea de legea francesă . . Pee e. . 180 181. Cheltuelile privese pe moştenire. 
182. Neobservarea regulelor de eredele beneficiar "| face să fie ţinut la daune . 

Ia 13t _183. Dreptul beneficiarului de a abandona moştenirea. 
Art. 718. 

184. Drepturile şi obligaţiunile beneficiarului faţă cu succesiunea nu Se SE ee 132 185. Ca consecința benefciarului nu i se pâte aplica regula : Quem de eviciione, eta. 
: 186. Trimitere asupra dreptului de a purga. - 187. Eredele beneficiar pâte lua la lici 

188. Dacă acceptarea beneficiară dispensă de cererea de separaţiunea de patrimoniă 
: 189. Perderea beneficiarului de inventar, 

190. Art. 705, proc. civ, : 

tare bunuri ale succesiunii.
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SECȚIUNEA IV 
e 

Despre succesiunile vacante -: « 

Art. 724. 

191. Casurile când se pâte dice că snecesiunei este vacantă 
Art. 725, 

192. Numirea unul curator, 

Art, 726. 727, 

193. Drepturile curatorului . 1. .. . |. . . . . . ." . . . . . . . . 

CAP. VII | 

Despre împărțire şi despre reportură 

194. Divisiune. 

SECȚIUNEA 1 

Despre împărţirea succesiunii 

195. Deosebirea între indivisiunea causată prin moştenire şi acea re- 

sultând dintr'un contract. . . cc... .. cc. . 

196. Inconvenientele stării de indivisiune. .. .... 

197, Actele de administraţiune. 
198. Actele de conservare, 

199. Regulele sunt comune la ori-ce indivisiune . ........... 
200, Divisiune. . 

I. Despre acţiunea în împărţire 

Art. 728. i | 
201, Părţile nu pot conveni a sta în infinit în stare de indivisiune, ci. 

“numai pe cinci ani. _ , 

202. Reînoirea . . s. me 

203. Sârta unei învoiri pe un termen mal lung de cinci ani. . .. . 

204. Drepturile creditorilor faţă cu învoirea de a sta în indivisiune, 

205. Dacă pâte cine-va prin testament să oblige pe moştenitori a sta 

 cinel ant în indivisiune . -. co. cc... 

Art. '729, 
206. In ce înţeles acţiunea în împărțire este împrescriptibilă. -. . . . 

207. Un coerede însă pâte prescrie un bun al moştenirii pe care 7] 

posedă proprio nomine Su0. i 

208. Termenul este de 30 de ant chiar pentru mobile. — Controversă . 

209. Cestiune asupra cuvintelor: dacă nu a fost un act de împărţelă. 

II. Capacitatea cerută pentru a face împărțirea 

210. Capacitatea pentru a face cine-va o împărţire a 

145 : 

146
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211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

917, 
218, 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

224. 

225, 

226, 

927, 

228, 

229. 

230. 

231, 

233. 

233, 

231. 

235. 

236. 

237, 
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paz.   
UL. Formele împărțirii 

Impărțirea este definitivă Saă provisorie „ . . . . 1... . ... |... 147 
Impărțirea provisorie constitue numai un act de administraţiune. 
Împărţirea de bună voe, i 

Art. 730, al. I, 747, 749. Proc. Civ, 691—693 ,.,. 1... 143 
Împărțirea înaintea justiţii are loc când părţile nu se înţeleg în- 

tre ele. 

Ea este necesară când între moştenitori se găsesc minori sai 
interdişi., 

Nu este necesară pentru casul când s'a constituit dotă o parte 
indivisă .. . .. . . . ... . .. .  . .. .. . . . ...... 149 

Ea este obligatorie când sunt moştenitori nepresenţi. 
Dacă o împărţire făcută de bună voe de un incapabil este nulă. 
Devsebire de legea francesă ...... Î. . .. .. .. 1... . . 150 

Controversă asupra unei împărțiri în formă de transacţiune, în 
care figurâză incapabil , 

Tribunalul înaintea cărui se face împărţirea. 
Impărțirea parţială . 

Divisiune. 

Punerea şi ridicarea peceţilor, Facerea inventariului 

Ac6sta nu este în tot-deauna o operaţiune a împărţirii. 
Art. 730. | 

Când este obligatorie punerea peceţilor .......... . ': 153 
Pers6nele în drept a cere punerea peceţitor. 
Art. 654—656 proc. civ. 

Deosebire de codul civil. 

Cine aplică peceţile [n neo e e o. |... .  .. n... 15i 
Art. 637, 658. 
Art. 659—665 proc. civ. ..,. 1... .  . . .. ..... 155 
Oposiţiune la punerea peceților ........ ... . .... 158 

C. civ. 782, proc. civ. art. 666—667. 
Art. 608, 669 proc. civ. ,..... Î î . 1. .. .. .. . ... .. . 57 
Agt. 610—676 proc. civ. 

Prețuirea bunurilor , 

Art. 734, 735 c. civ,, art. 695 proc, civ. , . . . . . .. .. .. 158 
Combinarea art. 734, 411 ce, civ. şi 695 proc. civ. 
Experții trebue să facă un proect de împărţire. 
Art. 135 este un rest din procedura veche francesă ,..... 159 

Vindarea bunurilor 

Impărțirea se face sait în natură sat prin licitare. 
Vîndarea bunurilor,
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Formarea mesei de împărțit - 

Art. 737. | 
239, Aci vine raportul. 

Art. 746. 

Formarea loturilor 

- Art, 740—745. 
240. Modul facerii loturilor 

 Omologarea tribunalului 

943. Hoiărîrea tribunalului. 

Tragerea la sorți 

244, Are loc dacă nu sunt contestaţiun!. 

Art. 743 al. 
245. Inaintea cui se 3 face tragerea la sorţi. ... : 

Art. 750, 
246. Cui se dă titlurile. 

2417. Titlurile eredității întregi. 

SECȚIUNEA II 

Despre raporturi. 

248. Resumat istorie ...... eee 

249. Inţelesul cuvîntului raport, . cc... - 

250. Divisiune. 

1. Cine este dator să raporteze 

Art. 738, 751—783. 
251. Numai eredil descendenţi raportâză . . . . . . da... 

252, Legaturile nu se raport6ză .... cc... ... 
253, Se raportezi şi cea ce se datoresce moştenirii, 

254. Justificarea art. 733 . .:.... DI | 

II. Cine este în n drept a cere raportul | 

Art, 763. 

255. Numai coeredii pot reclama raportul aia



970 

256. 
257. 

958, 
259, 
260. 

261. 

262, 

263. 
204. 
265, 
206. 
267. 
268. 
269, 
270. 
271. 

212. 

278. 

214, 

275. 

276. 

oii. 

280. 

281. 

282. 

283. 

284. 

285. 
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Situaţiunea coeredelui creditor al suecesiuni!. 

Coeredele beneficiar nu dă socotâiă de raport creditorilor şi le- 

gatarilor. 

Consecința regulei ......- eee eee eo... .| 173 

Cum pot profita indirect de raport creditorii. : 

Asemenea ei proftă când patrimoniul succesiunii se confundă | 

cu acela al moștenitorilor .. . . cc... a. 174 

Trimitere la reservă. " 

III. Cari sunt donaţiunile 'raportabile 

Art. 755, 757—761. 

Ca să fie raportabilă o donaţiune se cere ca în realitate să îi fost 

o diminuare a patrimoniului donator . . .. - a. 116. 

„Representantul trebue să raporteze darul fâcut representatului. 

Representantul raportâză şi darul făcut lul. .......... 177 

Se raportâză chiar darurile fâcute prin contractul de căsătorie . . 118 

Raportul darurilor cu sarcini. - 

Raportul darurilor remunerătorii. . . . cc. cc... .. 179 

Cheltuelile de întreţinere. 

Dificultate pentru unele cheltueli de educaţiune. 

Cas special. 

Cheltuelile cu ocasiunea nunţii şi darurile făcute în unele oca- 

siuni. ” i 

Cheltuelile pentru învățătura unui meşteşug ... . .. 180 

Plata datoriilor ascendentului. 

Chestiune specială în cas de concordat ...... cc... 181 

Dacă pentru datorii este un adevărat raport. | 

Darurile indirece . .. cc cc... 182 

Cauţionarea unor datorii... [cc cc... 183 

IV. Dispensă de raport 

„ Donatarul pâte fi dispensat de a raporta. 
. Greutate a explica art. 753, 754. 

Art. 753, TO eee 181 

* 

V. Cum se face raportul şi cari sunt efectele 

Art, 704—773, 700 eee 187 : 

Cum se face raportul darurilor de imobili . . .. 188 

Raportul mobilelor. 

Raportul darului indirect, , 

Raportul darului unei rente sai unui usufruet. .. 189 

Cum se face raportul în natură. 

Nu se raportâză despăgubirea imobilului distrus.
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„286, Distrugerea provenită din causa donatarului. 
287. Cheltuelile necesaril făcute de donatar. ..... a. 190 
288. Cheltuelile utile făcute de el. | | 
289. Casul când imobilul s'a înstrăinat de donatar ........, 191 290. Distrugerea totală a imobilului dăruit... aa 192 
291.' La ce epocă se preţuesce imobilele ce ai a se raporta. | 
292. Dobândile şi fructele darului. 

SECŢIUNEA UI 
Despre plata datoriilor 

29%. Divisiune . .. a 193 

PARTEA I 

Despre contribuţiunea şi despre plata datoriilor 

A. Plata datoriilor 

Art, 717, 
294. Divisiunea de drept între moştenitori a creanţelor şi a datoriilor. 194 

295. Ce se înţelege cu partea ereditară . . . 195 

296. Insolvabilitatea unul din moştenitori. .. .. cc... 196 

297. In datori intră tâte sarcinele succesiunii. ! 

298. Contribuţiunea între moştenitori nu privesce pe creditori, 
Art. 780, 

-299. Continuarea urmăririi faţă eu moştenitori .:;... 197 

B. Contribuţiunea la datorii 

Art. 774, TÎ5. 
Deosebirea: între relațiunile de la creditori la moştenitori şi rela- 

țiunile între' moştenitori relativ la -datoriele moştenirii :. -. . .; 198 

Inexactitatea art. 774. 

Explicarea introducerii art, 775 . cc... ... 

Inţelegerile între moştenitori cum să contribuâscă la datorii nu 

privesc pe creditori. 

Art. 778, 779. | 

Recursul între coeredi . .... cc... ... 

305, Casul când unul din moştenitori este creditor, 

306. Eredele beneficiar creditor al succesiunii. 

307. 

308, 

Insolvabilitatea unui coerede în recursul dintre ei... ...... 

PARTEA II 

Despre separaţiunea de patrimonii 

„A, Ce este separaţiunea de patrimonii 

Introducere.
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B. De cine pote fi cerută separaţiunea de patrimonii 

Art. 781, 781. 
309. Separaţiunea se pâte cere de creditorii. moşteniri!. 

310. Separaţiunea patrimoniilor în casul când datorul principal moş- 

tenesce câuţiunea şi vice-versa. - 

311. Legatarii pot cere separaţiunea de patrimonii , , 

3192. Chiar coeredele creditor al succesiunii. 

313. Oreditorii eredelui nu pot cere separaţiunea de patrimonil.: 

Art. 785. 

314. Felul de a interpreta acest articol 

e ee 208 

- 0. Contra cul pote fi cerută sepuraţiunea de patrimonii 

315, Se pâte cere în contra creditorilor eredelui. 

316. Precum şi în contra legatarilor. 

317. Şi chiar în contra creditorilor succesiunii. 

D. La ce bunuri se aplică 

318. Se aplică la ori-ce bun de ori-ce natură a moştenirii. . ... . 206 

319. Nu se pâte aplică la bunurile raportate. 

E. Termenul în care şi modul după care separajiunea pote fi cerută 

Art. 783, 

320. Termenul ae ş ani pentru mobili cari nu ai fost înstrăinate . . 207 

321. Discuţiune de când încep aceşti trei anl. 

322. Nu se pâte cere separaţiunea dacă creditorii succesiunii ai primit 

“pe moştenitor de debitor. 

323. Nu se determină procedura separaţiunii de patrimonii . . .. e. 208 

F. Efectele 

324. Cele două patrimonii nu se confundă ..... ct...» e 209 

325. Efectul cererii făcută de unii din creditori faţă cu cer-l-alți. 

326, Aceaşi cestiune pentru cererea făcută de legatar .. + . -:. e „„ 210 
327. Precum şi faţă cu eredele creditor cari nu a cerut separaţiunea.: 

328. Controversa, dacă 'creditorii cari-aă cerut separațiunea pot dis- - 

cuta cu creditorii eredelui patrimoniul-acestuia. „.. . . . „All 

“SECŢIUNEA 1V 

Despre efectele împărţirii şi despre garanţia părților 

Art. 786. i | 
Impărțirea este în dreptul modern declarativă ră nu translativă 

de proprietate . . .. ...... 

329,
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33i 

382. 

333. 

334. 

335, 

336, 

337. 

338. 
339. 
310. 

341, 

342, 

343. 

344. 

345. 

345. 

317, 

348. 

349. 

350. 

351. 

352, 
353. 

354. 
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Interesul practic al acestei reguli. 

„ In vederea relaţiunilor dintre coeredi este creață acestă regulă . 214 

Aplicarea regulel Ja creanţe 

Aplicarea la compensaţiune. 

Dificultate în casul de cesiune făcută de: un coerede'a părții sale 

de creanţă. 

Soluţiunea pentru casul când un cosrede a ipotecat partea indi: . 

visă dintr'un imobil, care se adjudecă unul străin . . ...... 216 

O altă specie. i 

Trimitere dacă împărţirea constitue un just, titiu. 

Act. .187 789. . . | 
Garanţia este numai de natura împărţirii . cc. a 2LZ 

Insolvabilitatea unui din comoştenitori. - 

Pe cine privesce insolvabilitatea debitorului rentei i cadută î în lotul 

unut din moștenitori. . 

Dacă acâstă regulă se aplică şi la celo- 1-alte. creanţe DR 218 

[ee e e ea... . | a 915 

SECȚIUNEA V 

Despre desființarea 'saă rescisiunea împărţirii 

Art, 790, 791,793. .:.. 3 pi 

La împărţire se aplică regulele de la convenţiune. NI 

Transacţiunea asupra împărţirei anulabili ...... eee ee 219 

Ratificarea. 

Omisiunea unui obiect dă loc la un supliment de împărțire. 

Art. 792 este lăsat prin inadvertenţă.. ! N | 

Art, 798. e ea. . 220 

SBOȚIUNEA VI 

Despre împărţirea făcută de” tată,. de mamă, saii: de a ascendenți 1 între .. 

descendenţii lor 

Privire istorică. 
Art, 794, 795. 

Câna împărţirea se face prin « dar, se aplieă tte egulele relative 

la daruri, see me i. 

Dacă pâte fi deghisată în un contract oneros. 

Acceptarea pentru un minor se pâte face de ascendentul săi. 

Garanţia moştenitorilor. 

'Trebue să consirmţă toţi descendenţii. 

In cas de împărţire prin testament descendenţii sunt consideraţi 

ca adevărați moştenitori . eee eee. |. 

“Descendentul pâte opri legatul renunțând la moştenirea legitimă, 

Art. 796.
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Pas. 
355. Controversa. 
356. Dacă prin act între vii se pot împărţi bunuri viitsre 
351. Bunurile dotali nu se pot împărţi prin act între vii. 
358. Pot intra în împărţire şi bunurile deja dăruite, 

359, Loturile trebuese regulat formate. 

Art. 797. 
360. Impărțirea este nulă dacă 'nu cuprinde pe toţi descendenţii . . . 224 
361. Dacă prin renunţarea omisului împărţirea rămâne valabilă. 
362. Omisiunea nepoților, | 
363. Cine pâte invoca nulitatea. . . . .. ... 225 
364. Instrăinarea făcută de un descendent rămâne bună chiar dacă se 
- anulâză împărțirea, |: : : 
365. Predecesul unui din coimpărţitori, * 

Art. 798, i i 
366. Trimiterea artic. la reserva. 

Î. . | 223 

= 

36. Asemenea pentru art. 799... 226 

TITLUL Ic i 

Despre donaţiuni între vii şi despre: testamente . 

1. Amestecul donaţiunilor cu testamentul, " 
2. Divisiune ...., a. aa 227 

Art, 800, 
3, Principiul, Excepţiunile . ......., eee ee ee o 998. 
4, Nulitatea a ori-cărei convenţiuni asupra unei succesiuni nedes- 

chisă. Comparaţiune cu legea francesă ...... e... 229 
5. Observaţiune asupra textului rumân din Art. 800. îm ae a. 981 

Art, 801. 
6. Analisarea definiţiunil donațiunii ..., 232 
7. Irevocabilitatea donațiunii. 

Art. 802, 
8. Testamentul este un act, 
9. Testamentul este revocabil, 

10. Epoca pentru care se dispune. - 
11. Se pâte dispune numai deo parte din avut .,.... o... . 983 

„12, Dacă în dreptul. rumân condiţiunile imposibili şi imoral anulză 
disposițiunea ..,....... eee eee. 934 

Despre substituțiune 

Art. 803—805. 
13, Resumat istorie . 

237 „14. A. Prima condiţiune ca să fie subsțituțiune ....... a 210 15. Nu este substituțiune când se lasă “unuia usufructul şi altuia nuda proprietate
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16. Cu mal mult cuvint când se lasă usufructul la mai mulţi subse- 
cuenţi. : . 

17. Cas special. , . ., . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ... a. 949 

.18. Nu este substituţiune când a dona disposiţiune este facultativă. 
19. Nu se cere a fi arătat substituitul. . 

20. B. A doua condițiune pentru a av6 substituțiune. 
21. Nu se cer termeni sacramentali . . ., . . cc... .... 2413 

22. O. In fine a treia condiţiune a substituţiunii. 

23. Obligaţiunea impusă legatarului de a lăsa cul-va un bun .. . 9ăt 

Efectele nulităţii substituţiunii 

94. Este nulă chiar disposiţiunea. 

25. Substituţiunea în un legat particular nu anul6ză legatul universal, 245 

26, Clausa că de par anula substituțiunea se remâe valabilă dispo- 

siţiunea nu se pâte admite. | E 
Sârta unul testament înlocuit prin un -altul nul ca având o sub- 

stituțiune. 
27 . 

CAP. II 

Despre capacitatea de a dispune saii de a primi prin donaţiune între vii 

saii: prin testamente : 

I. Capacitatea de a dispune cu titlu gratuit 

28. Observaţiune . . cc cc 246 

29. Nejustificarea stergerii art. 901 e. Nap. . ...... „947 

830. Incapacitatea de a dispune cu titlu gratuit prin act între vii. 

31. Testamentul unui interdis judecătoresc. 

32. Testamentul unui înterdis legal. 

Art. 806, 807. 

33. Citaţiunea greşită a art. 806. 

34. Mestamentul minorului care a împlinit 16 ani. 

35. Se ia epoca facerii testamentului . . . . .: - 1. 

36. Gare este sârta; testamentului făcut de minorul care are 16 anl 

şi prin care dispune de întrâga avere. 

250 

„I. Capacitatea de a primi cu titlu gratuit 

37..Ca să primâscă eine-va cu titlu gratuit trebue să existe în mo- 

mentul darului. aa N 

38. Ce însemn6ză în momentul darul -. . o... o... 

39, Disposiţiunea făcută în fav6rea persânelor morali 

40. Disposiţiunea în fav6rea unei pers6ne incerte 

41. Principiul este că oră-cine pâte primi cu titlu gratuit. 

Art. 809.
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43, 

Şă, 

45. 

67, 

68. 

69, 
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Minorul nu pâte dispune . prin testament în favorea tutorului; 

precum nu pâte dispune cu ori-ce titlu gratuit în favârea fos- 

tului tutor înainte de aprobarea socotelelor. . 

Dificultate pentru luna care urmâză primirel- socotelelor 

Excepţiune pentru tutorii ascedenţi. 

Soiuţiunea în casul când acţiunea de 'dare de “socoteli este 
preserisă. 

„ Incapacitatea atinge pe cotutor, 

„ Nu atinge pe tutorul ad hoc. 

„ Precum nici pe curator. 

„ Discuţiune pentru tatorul interdisului îi ee... .. 256 
Art. 810. 

. Un al doilea cas de.incapacitate de a primi. 

„ Cari sunt persânele incapabili, o 

. Observaţiune asupra afacerilor de sănătate. , 

. Este vorba de farmaciştii cari ai îngrijit pe bolnav . . . . . . . 257 

„Preoţii. 
„ Nu privesce pe medicul numai consultant, 

„ Ce se înțelege cu a tratat pe bolnav de bila de care mdre, 

„ Excepţiune pentru donațiunile remuneratorii .. ....... . 9583 

„ Excepţiune în favârea rudelor până la al patrulea rang. ” 

„ Cestiune pentru sociul bolnavului, 

Art. 883. 

„ Consideraţiunea pentru care s'a creat, acâstă incapacitate . . . . 259 

„ Articolele 811 şi 817 prevăd o măsură de siguranță.a statului, : - 

Art. Sti, 817, 

Art, 812, 

„ Se anulsză şi donaţiunile deghizate sai prin persâne interpuse. 
„ Pers6nele presumate interpuse, 

„ Nulitatea este absolută, 

„Nu se pote crea alte incapacităţi 

„ Resumat, 

Pee eee ma ea. . ae. 961 

CAP. III 

Despre donaţiunile între vii 

Divisiune ..... DOR 963 

| SECȚIUNEA 1 

Despre forma şi efectele donaţiunilor între vil. 

Observaţiune asupra rubricel. 

Despre forma donațiilor 

Resumat istoric
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A. Audenticitatea actului 

Art. 813. 

Donaţiunea este un contract solemn ............. „19265 
Dacă donaţiunile deghizate sub forma unui contract oneros sunt | 

valabile . . . ea aaa... 266 
Controversa asupra darurilor manuale. 

B. Acceptarea donaţiunii 

Acceptarea trebue să fie în formă autentică. ....... o 987 

Art. 8141—817. 

Către cine donațiunea este nulă pentru lipsa de notificare a qo- 

Rațiunea 268 
Acceptarea prin mandatar. , i ” 

Acceptarea făcută de ascendentul minorului donatar. . ...... 269 
Donaţiunea făcută unul surdo-mut .. cc... . 270 

0. Zranscripțiunea 

Art. 818—820. . 

18. Combinarea cu art. 722, 723 proc. civ. ... .......... 271 

Nu pâte orl-cine invoca lipsa transcripţiunii .. .. 272 

Pe lângă donator nu pâte invoca lipsa de transcripţiune acel obli- 

gat a o efectua. | . 

Discuţiune pentru moştenitorii donatorului. 
Cine este în drept a cere transcripţiune. 

Cei obligaţi a cere transeripţiunea . . . . . 273 

Transcripţiunea se pâte face şi după. mârtea părţilor, 

D. Actul estimativ 

Art. 827. . 

83. Forma Qarurilor de lucruri mobili .. .. a... 214 . 

Despre irevocabilitatea donaţiunilor 

Art. 821—826. i . 

86, Regula donner et retenir ne vant. . e e oa... ... .. 275 

87. 
- 88. 
89. 

90. 

91. 

Donaţiunea bunurilor viitâre în dreptul rumân este revocabilă . 276 

Donaţiunea sub condiţiune potestalivă din partea donatorului. 

Donaţiunea sub condiţiunea că donatorul să plătâscă datoriile vii- 

t6re ale donatorului ee 
.. 277 

Donaţiunea cu facultatea pentru donator de a dispune de bunu- 

rile dăruite. LL 

Excepţiune la regula irevocabilităţii donațiunii. 

62 
68155
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Art. 937, 

Art. 934. | . A 

Aplicarea art. 934. a. pa aaa 218 

Clausa de înt6rcerea bunurilor . . 

Art, 825. 

Intrcerea convenţională a bunurilor. 

Clausa nu pâte fi de cât în favbrea donatorului .. .. ... 280 

Donatorul pâte renunța la dreptul să. | | 

Qara este efectul împlinirii condiţiunii., . cc... ... 281 

Răspunderea donatorului pentru evicțiune 

Art. 828. 

In cari casuri donatorul răspunde de evicţiune ea ee e e 982 

Alte răspunderi ale donatorului, 

SECȚIUNEA II 

Despre casurile în cari donaţiunile se pot revoca 

Se aplică regulele generale ale convenţiunilor . ........ „283 

Discuţiune dacă erdrea asupra motivelor donaţiunei pâte să o 

anuleze, . 

Discuţiune asupra causel de turpitudine 

Art, 8290... ec... | „ 984 

Aci avem mai mult casuri de revocare, de cât de resoluţiune a 

donaţiunii. 

Deosebirea între revocarea pentru neexecutare de sarcini şi acea 

pentru ingratitudine.. ... . Ceea... . 285 

Art. 832. 

A. Revocarea pentru neezecutarea de sarcini 

Art. 730. 

Se revâcă întrâga donaţiune . . . . . oa 286 
Aci avem o adevărată condiţiune resolutorie, 

B: Revocarea pentru ingratitudine 

Privire istorică . co. 287 
Art. 831, 833—835, 

Deosebirea între ingratitudina şi nedemnitate.
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Primul cas de ingratitudine 

Cestiune asupra casului de debt marigut:, . . . 289 

Omorul este un.cas de ingratitudine.: 

Al doilea cas de tngratitudine, 

Delictul trebue să fie iimputabil donatorului. - 

Atingerea la reputaţiunea donatarului, 

Art. 930, 931, 

Al treilea cas de îng gratitudine Pee eee... „290 
Nu se revâcă pentru ingratitudine darurile facute prin contractul 

de căsătorie. : 

Numal donatorul pâte cere revocarea. 

Acţiunea trebue intentată întrun an de diie 
Când moştenitorii donatorului pot intenta acţiunea. 

Nu se pâte intenta contra moşienitorilor donatarului . . . . . . 29 

Ori-ce fel de donaţiune se pâte revoca pentru ingratitudine. 

Renunţarea la revocare. ! 

Efectele revocării ....... ..... ea aa e sa 29% 

Imbunătăţirile aduse de donatar lucrului dăruit. 

Drepturile terţilor. 

C. Revocarea pentru supravenire de copil 

Art, 836—810 .. ... ..... me ae ae... .. 294 

Originea acestui cas de revocare. ” : 

„Nu avem a cerceta în interesul cui se vevâcă .'., îi... 295 

„Trebue ca donatorul să nu îi avut copil la epoca donaţiunil. 

„Revocarea are loc chiar dacă survine un postum al dona- 

- torului. 

. Cunoscinţa. donatorului de concepţiunea copilului. 

. Ignoranţa donatorului că are copii nul autorisă a cere revocarea. 

. Survenirea unuj copil natural. 

2. Legitimarea copilului natural. 

„Adoptarea unul copil... ...- Ce... î... 297 

, Casul copilului absent. 

. Revocarea are 'loc pentru ori-ce donaţiune.! 

„Dacă se revâcă darea ptesenturilor. 

„Na se revocă donaţiunile în fav6rea căsătoriel . .......-: 298 

. Donaţiunile între soci prin contractul de căsătorie. 

„ Revocarea are loc de drept. 

„ Are efect în faţa tutulor. 

„ Revocarea se pâte cere de orl-ce pers6nă interesală. 

Se reia lucrul în starea îa care se găsesce, 

3. Fructele şi veniturile lucrului dăruit. | | , 

„ Reparaţiunile mari fâcute de donatar Ce... 299. 

5. Prescripţiunea acţiunii.
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CAP. IV | 

Despre partea disponibilă a. bunurilor şi despre reducţiune 

Partea istorică cc III 800 

Natura rezerve! 

Reserva, face parte din moştenire E 314 

Deosebirile între reservă şi legitima din dreptul roman. : 

Deosebirile între reservă şi ceea-ce era, reserva cutumiară . , , 815 
Divisiune, . 

SECȚIUNEA 1 

Despre partea disponibilă a bunurilor 

Art. 841—843, 

Eredii reservatari sunt descendenții, tatăl şi muma .,.... 316 

Reserva tatălui şi a mumel. Dificultate a consilia art. 313 cu art. 673. 317 

Prin copii se înțelege toți descendenţii care se calculâză pe tulpină, 
Reserva copilului natural. 

Copil adoptați 

Copil absenţi. 

Controversă dacă se numără copii cari renunţă la moştenire. , 
Controversi asupra cumulului, reserve! cu cotitatea disponibilă. . 319 
Art. 798. 

Impărțirea făcută între vii de ascendent nu împedică acțiunea în. 

reducere, . " | 

Comparaţiune între art, 789 e. r. şi art. 1079 c. Nap. 

Acţiunea se. deschide numai la deschiderea moştenirii. 

Art. 799. | 

. . . . . . . . . . . . . |. . |. 1. . . . . . . . 

. Regularea cheltuelilor. 

Reserva copiilor din prima căsătorie față cu liberalităţile făcute în favGrea 
celui al doilea socii 

Resumat istorie ,..,.... Cu 324 
Art. 938—-941, 

Reserva specială, „825 
Descendenții unui copil se svcotesce numai pe acest copil. 
Copil legitimaţi. 
Dacă copii naturali 21 mumei se socotesc. 
Asemenea copilul adoptat, 
Acestă reservă este în interesul copiilor din prima căsătorie, însă 
profită şi celor-l'alţi,
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Casul când sunt mai multe căsătorii. 

Se reduce ori-ce donațiune ....,........ 

Cas în care reducerea sociului donatar este mai mare de cât acea 

a unul străin. 

Specia contrarie, . e. 
-Donaţiunile indirecte.. 

Donaţiunea deghisată şi cea prin persâne interpuse ...... 328 

SECȚIUNEA I 

Despre reducţiunea donaţiunilor şi a fegatelor 

Divisiune. 

TI Compunerea mesei 

Art. 849... PRR PRE 329 
Cum se face acâstă compunere, .. . ..... .. ..  . ... 330 

Creanţele îndoi6se. 

Se ia averea cum se găsia la deschiderea succesiunii. 

Formarea pasivului. 

Intră în calcul orl-ce fel de donaţiune. 

Nu intră gratificările făcute cu din venit. 

Nu întră în calcul zestrea neasigurată şi perdută. 

Insolvabilitatea donatarului venită în urmă nu are influenţă .. 831 

Cum pâte un bun figura de două ori în calcul. - 

.. 
“11 Preţulrea bunurilor 

Cum se face prețuirea. ......... agp 332 

Deteriorările lucrului dăruit. - Da 

Art. 841. » 

In ce scop s'a introdus acestă regulă. 

Modul greşit de a se exprima al legiuitorului a, 88t 

Ac&sta este în facultatea fie-cărul reservatar. ! ” 

Dacă art. 844 se aplică şi la reserva copiilor din prima căsătorie. 335 

Concilierea art. 884 cu darul în plină proprietate făcut înaintea 

altuia. 

Quid când darul este făcut în urmă. 

III. Cum se face imputarea donaţiunilor şi a legatelor 

Interesul imputăril. 

Imputarea darului şi legatului în fav6rea străinulul.
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196. A unui copil predecedat fără descendenţi. 

197.' A unul 'res6rvatar cu dispensa de raport. 

198. Tutulor reservatarilor cu dispensă de raport. | | 

„199, Unicului erede reservatar . . . . . cc. A 336 

Art. 845, ” 
200. O asemenea vinqare se consideră ca dar. . 

201. Acest dar se consideră făcut din cotitatea disponibilă, . . . . . 837 

202. Aceeaşi aplicare în casul când părintele cumpără în condiţinnile : 

art. 845. 

203, Nu se ia în considerare preţul stipulat, 

204. Predecesul donatorului nu are. nici.o influenţă. 

_205. Imputarea donaţiunii făcută reservatarului fără dispensă de ra- 

port. 

206. Sistemul intermediar al cumulului reservei cu cotitatea disponibilă, 338 

IV. Reducerea legaturilor: şi a donaţiuni!or 

Art. 817. 

207. Acţiunea în reducere ,.,... cc. 840 

Art. 848, | N 
208. Creditorii succesiunii şi legatarii nu profită de reservă. . .... 341 

Art. 850, 852, 853. , | 

209. In ce ordine se fac reducerile . . ... a 849 

210. Nu se pâte schimba ordinea reducerilor. 

211. Se p6te prevedea ca reducerea legatelar să nu se facă proporţionai.! 

212. Donaţiunile făcute în aceeaşi qi . . . ........ a 943 

213. Discuţiune asupra instituţiunii contractului ....... e. 844 

214. Data donaţiunilor între soci şi a bunurilor viitâre. 

Art, 816, 851, 770. 

215. Reducerea de regulă se face în natură. 

216. Dificultate -la reducerea parţială: . 

+ 

RR a 819 
217. Dacă art. 770 se aplică şi la darul făcut unul străin | 846 

Art. 854. 

218. Se ia epoca morţii donatorului. 

219. Inovaţiunea introdusă de art. 855, codul rumân. 

„AT Si SE „847 
220. Quid pentru casul ipotecăril . . . . , E RR a 848 

CAP. V 

Despre disposiţiunile testamentare 

221. Capul exclusiv pentru testamente. 
202. Divisiune . : : 0,849
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SECȚIUNEA 1 

Regulele generali pentru forma testamentelor 

Art. 856. 

223. Regulele generali asupra capacităţii. 

Art. 857. . A 

224. Cum se justifică acâstă disposițiune . .. cc... 350 

225. Ce însemneză: întrun singur aci. : 

926. Precauţiunea de luat când donă persâne prin două testamente 

deosebite dispun una în favârea alteia . . . ....... 35t 

Art. 856. i 

997. Impărțirea în trei a testamentelor. din punctul de vedere al formei. 

Testamentul olograf 

Art. 859. 

227. Testamentul olograf trebue să împlinscă trei condițiuni de 

- formă. : 
! 

Prima condițiune . cc... a a 839 

999. A doua condiţiune. 

230. A treia condițiune. . . . aa 808 

231. Justificarea fie-cărei din: condițiuni. 

232. Nu se cere ca testamentul să „fie făcut. într'o di. . 

233. Nu este indispensabil ca testamentul să fie scris pe hârtie . . . 35% 

Testamentul autentic 

Art, 860—863. 

234. Ce este testamentul autentic. e... 355 

235. In ce formă trebue făcut... ..- aa i 

236, Ce trebue să conţie legalisarea. ! 

237. Dacă este necesitate să se facă raport de judecătorul delegat a 

se transporta la domiciliă cc... 

Testamentul mistic 

Art. 884—867. cc... a
. a. NR 

238. Ce este testamentul mistic. Forma ai aaa. 

239, Se pâte delega un judecător a -se transporta la domiciliul tes- 

tatorului. 
, 

940. Casul când survine o împrejurare care să facă imposibilă iscă- 

litura testatorului. 

241. Testamentul surdo-mutului.
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251. 
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253, 
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SECȚIUNEA II 

Despre regulele specialt asupra formelor câtor-va testamente 

Testamentele militarilor, armata aflându-se în ţară străină sau îmm- 
presurată. - 

Art. 8885—871 . a a. 881 
Testamentul făcut în locuri închise din causa epidemiei. .... 362 

Art, 872. 

Art. 873, , 
Testamentele făcute pe mare. . ......,......: 363 
Art 874—882, 364 

Ancorarea la un loc unde se găsesce un agent rumân 365 
Art. 884. 

Regulele generali de autentificare. 
Art. 886. 

Tote formele sunt sub pedâpsă de nulitate. 
Art. 885. . 

Aplicarea regulei : locus regit actum 366 

SECŢIUNEA II] 

Despre instituţiunea de moştenitori şi despre legatari în genere 

Resumat istorie PR 887 
Art. 887 a 869 

SECȚIUNEA LV 

Despre legatul universal 

Art. 888. : | | 
Care este legatul universal . . RR e a. 869 
Folosul de a sci dacă este un legat universal. 
Art. 889, 891. 

Liegatarul universal în legea rumâni nu are sesina 310 . |. . . . . . 
Legatarul universal trebue în tâte casurile să câră trimiterea în 
posesiune. , , . 

Dacă testatorul pâte acorda legatarului sesina, 
Numal prin trimiterea în posesiune legatarul pâte exercita drep- 

turile sale. 
Art, 890. 

De când are dreptul la fruete legatarul „. 871 Art. 892, 
|
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Cum se procede la deschiderea unul testament. 
Art. 89.  - 

Plata datoriilor succesiuni! a | E 370 

SECȚIUNEA V 

Despre legaturile unei fracțiuni de moştenire 

Art. 894. 

In ce 'casuri găsim legatul unei fracțiuni. 
Art. 895. 

Legatarul nu pâte cere direct prin justiţie punerea în posesiune. 373 
Art. 898.. 

De când aobândesce fructele legatarul unei fracțiuni, art. 896 
Cum. contribue. acest legatar la datoriile succesiunii, 
Prin art. 897 încet6ză controversa din Francia, până unde sunt 

ţinuţi legatarii universali şi a unei. fracțiuni la datoriile suc- 

cesiunii . . cc... ... emo... . .. . . ST4 

SECŢIUNEA VI 

Despre legatele singulare 

Care este logatul singular , .. . .-. . . ..... eee 875 

Art, 899—902. 

De la cine se cere legatul singular, | 

Are dreptul.să câră separaţiunea patrimoniilor . . .... . . . 976 

Dacă p6le cere legatarul legatul. peste puterile succesinanii, 

Trimitere dacă legatarul are o ipotecă legală. . | 

Art. 900, 901, 908, 904, 908... cc... . .. 377 

Legatul trebue predat cu accesoriele lui. 

Adăogirile făcute de testator la locul legat. E 

De cât are legatarul drept la dobândi şi fructe. ........ "378 

Cine suferă cheltuelile. 

Ce se dă când obiectul este determinat numai în genul să. 

Art. 905—908. 
Deteriorările suferite ale lucrului legat. 

Cum se regulâză cu ipoteca asupra imobilului legat ..... . 379 

Legatul lucrului străin .... cc... ea 380 

Art. 905—907. 

„SECȚIUNEA VII. 

Despre executorii testamentari 

Cum se face numirea executorilor testamentari. 

Art. 910. |
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Art. 913—915, 917 ... i... a eee e 881 

Nu pot fi executori testamentari persâne incapabili. * 

Nu pâte fi cine-va obligat a primi de a A executor testamentar. - 

Art. 911, 912. 

Sesina ce se pâte da executorilor testamentari . ....... - 382 

Alt-fe) executorul trebue să se adreseze la eredi. 

Eredii pot depărta pe executori. implinind e! îndatoririle puse 

de testator. 

Art. 916—919. . 

Executorii pot lua ori-ce măsură pentru îndeplinirea legaturilor. 383 

Ei pot cere chiar vinderea imobilelor succesiunii. : 

In ori-ce cas executorii nu pot lucra mai mult de un an. 

Ei sunt în drept să apere înaintea justiții validitatea texstamen- 

tului. 

. Cheltuelile funcţionării privese pe moştenire . NR 381 

Art. 9î8., 

9, Executorii testamentari sunt solidari între dînşit.. 

SECȚIUNEA VUI 

Despre revocaţiunea testamentelor şi despre caducitatea lor 

Ce se înţelege cu caducitate. ” - 

Art. 920—993 , cc... . ..... a... Pi 885 

Revocarea este expresă sai tacită. ” : 

Revocarea tacită resultă din facerea unui alt testament. 

Asemenea când testatorul înstrăinâză lucrul legat. 

Neexecutarea celui de al doilea testament nu împedică revocarea: 

Nulitatea celui de al doilea testament face ca : revocarea să nu 

aibă loc... . . . . . . . |... . | cc . .  .  . . ... 1. 986 

„Asemenea când testatorul nu mal! putea face al doilea testament, 

- devenit fiind incapabil. 

Revocarea secundului testament nu reînviază pe 'cel dîntâiă, 

Revenirea în patrimoniul testatorului a bunului legat care fusese " 

înstrăinat nu face să reînvieze legatul . ... .,. . . . . 387 

Chiar anularea înstrăinăril nu face să devie valabil legatul. 

Neapărat înstrăinarea trebue, să fie de bună voe. 

Art. 024—928, - 
Predecesul legatarulul face legatul caduc. 

Legatul este asemenea caduc, dacă fiind condiţionai, legatarul 

mâre înaintea împlinirii condițiuni. .......... ae 888 * 

Nu tot asi-fel este cu legatul cu termen. . 

Refuzul legatarului. Perderea lucrului legat. 

Cestiune pentru casul când lucrul legat s'a distrus şi în urmă 

s'a refăcut.
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Inexactitatea expresiunil înstituitul erede. : 
„Art. 950, 931, 

Revocarea legatului peniru anume casuri. 

Termenul în care trebue intentată acţiunea în revocare 

Dacă legatarul pote să fie depărtat ca nedemn. 

Art. 929 . 

CAP. VIII 

Despre donaţiunile făcute socilor prin contractul de maritagiă 

„ Cum se explică că redactorul rumân trece de la capul V ia ca- 

pul VIII. 

Art, 9582. 

312. Felul de a se exprima neexact al redactorului rumân ..... 

Art. 933. , ” | | 

„813. Deosebirile de legea francesă PR ea. 
Art, 934—935. 

314. Donaţiunea fâcută prin contractul de, căsătorie cumulativ de bu- 

- nuri presinte şi viitâre. . . . . . oc... .. 

315. Nereproducerea art.-1088 legea francesă ....... ee a 

CAP. IX , 

Despre disposiţiunile între soci, făcute saii în contractul de maritagiă, 

saii în timpul maritagiului 

Art. 930. 

316. Privire istorică . . . e cc... a... 

Art, 937.. ! iN aa i 

317. -Donaţiunile între soci sunt permise însă sunt revocabile. 

Art. 938. 

318. Nulitatea dispesiţiunilor reciproce între socl . . . ... .. a... 

-319. Sunt libere donaţiunile reciproce cari nu sunt făcute în acelaş act. 

820. Trimitere pentru cele-l'alte disposițiuni din acest cap . . ... . 

TITLUL III 

Despre contracte sau convenţiuni 

„ Divisiunea “drepturilor în drepturi de creanţă, drepturi de familie 

şi drepturi reale, 

Ce este: obligațiunea . . cc...
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at. 
12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

23. 

23. 

„, Elementele unei obligaţiuni ... . . . . î.. | . .. 

„Oritica rubricel .. . .. . .. . ...... . .. . . .. 1... .. 
„ Divisiune. 

PARTEA | 
Din ce nasce o obligaţiune 

„ Din ce nasce o obligaţiune. 

CAP. I 

Disposiţiuni preliminare 

Art. 912. . . . . ... ..... .. . .. . .. .. . . 1. . . . . . 

Ce este convenţiunea. ,. . . . . . . . . .... .. . . . . 

„ Ce este policitaţiunea. Când devine obligatorie ....... 

„ Dacă acceptarea trebue notificată propuitorulul .. ... . . .. 

„ Dacă cel ce primesce propunerea pâte să-i modifice condiţiunea .! 

Ce este contractul. Cum se împart contractele. Divisiunea contractelor 

Ce este contractul. Divisiunea contractelor. 

Contractul bilatera! şi unilateral. 

Art. 919, 944 1... .. 1. .. . .. .. . ... ..| 
Dacă se admit contracte sinalagmatice imperfecte. 

Importanţa divisiunil, , .. . . . .. . . . . .  . .... ... 
Art. 945, 946. - ” 

Contractele gratuite şi contractele onerâse ........ 
Importanţa divisiunit. 

Art. 917. | | | 
Subdivisiunea în contractele comutative şi aleatorii , 
Contractele solemne şi cousensuale, ,,: 1... . .. 
Cestiunea dacă contractul consensual încheat şi părţile convin să 

se facă în scris este supus acestei condițiuni. . . , 
Contractele principale şi accesarii sati de garanţie ....... 
Contractele numite şi nenumile.. . cc... .. e. 

„CAP, II 

Despre condiţiunile esenţiale pentru validitatea convenţiunilor 

Aci este vorba de condiţiunile esenţiale comune tuturor contractelor. 
Unele din condițiuni sunt de natură că lipsa lor face contractul 

nul; pentru altele convenţiunea este anulabilă 
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Divisiunea condiţiunilor la contractele speciale în esenţiale, natu- 
turale şi accidentale. 

Art. 948. - 
Critiţi, rubricei şi a articolului . . cc 416 
Divisiune. : - 

SECȚIUNEA 1 

Despre capacitatea părţilor contractante 

Art. 949. - 

Regula este că o persână este capabilă, 

Art. 950, 952. | 
Trimitere asupra persânelor incapabile în general .. . ,. ... 417 
Incapacităţile special pentru unele acte. 

SECȚIUNEA II 

Despre consimţămint 

Cestiuni asupra lipsel de consimțămînt [ae ea a eo o... | 418 

Art. 953. 
Causele cari viciază consimțămîntul. 

Er6rea 

Ce este erdrea .... . . . . . . . . . .  . |... . . . ..... 422 
Art. 954. . , 

Diferitele feluri de erori . ... . . . . . . . . .. ... e 493 

Er6rea face să fie nulă convenţiunea: 

1. Când cade asupra naturei contractului. , 

H. Când cade asupra obiectului convenţiunei .......... 424 

III. Asupra cause convenţiunii. 

Er6rea face anulabilă convenţiunea când cade: 

1. Asupra calității substanţiali a obiectului . . ..... 425 
MI. Asupra pers6nei cu care se contractâză când contractul este 

făcut: întustu personae. 

Er6rea nu are nici o influență când cade: 

II, Asupra calităţilor nesubstanţiali ale obiectului . . . . . . 496 

UI, Asupra eficacităţii juridice a causel care dă nascere la obli- 

gaţiune. ao 

IV. Asupra motivelor cari ai dictat facerea convenţiunii
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43. 'Ersrea de drept . . sie e e re eee e 428 

44. Errea trebue dovedită. - : 

Violenţa 

Art. 935, 956, 958. | | | 

45. Violenţa face să se considere că există consimțămint ...... 429 

46. Nu s'a admis ca violenţa să fie de natură a impresiona pe un 

bărbat constantissimus. 

41. Temerea reverenţială nu se consideră ca o violenţă. 

48. Modul greşit de a se exprima redactorul rumân. | 

49. Regula Non videtur vim facere qui jure suo utitur . 430 

50. Casul special citat de Pothier. . 7 

Art; 957. 

51. Ameainţarea pâte să fe şi pentru persâne străine. 

52. Dacă numal când ameninţarea este pentru persânele citate se pste 

ataca cenvențiunea. . . . . cc. cc. cc... ... „ 431 

53. Nu se disting rudele legitime de cele naturali, nici chiar de cei 

adoptați. 

51. In ce înţeles violenţa dă loc la nulitate în re. 

Dolul 

Art. 9550. ...... ea aa 492 

â5. Ce este dolul ....... DI 433 

56. lfectul dolului exercitat de un mandatar. 
57. Consecința că dolui dă mat muit loc la daune interese. Contro- 

Versa . 1... .. [ceea .. 434 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

G+. 

„ Trimitere -pentru acţiunea în nulitate. 

SEBOŢȚIUNEA II 

Despre obiectul convenţiunilor 

"Art. 662, 
Obiectul este un element esenţial al obligaţiuni, — Obzarvaţiune . 435 

Art. 963—963, 

Obiectul trebue să fie: a) determinat, 

d) De un folos pentru creditor ..... .. Ă 436 

c) Să fie în comercii. . . i 

d) Posibil ........ . . îi. . || ea 487 

c) Existent la facerea conv ocaţiunei,
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SECȚIUNEA 1V 

Despre causa convenţiunilor 

Art, 966—968. 

Ce este causa unel obligaţiuni . i... 438 
66. Causa obligaţiuni! unei din părți în contractul sinalagmatic este - 

| " obiectul obligaţiunei cele-l'alte. Critică adusă de Laurent. . . 439 

67. Causa fală ce 440 
68. Causa ilicită, — Coontroversă - . . ce dl 

"CAP. 

- Despre efectul convenţiunilor : : .. a 

69. Observaţiune generală. Divisiune ..,.,. ct ct. 449 

"70, 
ŢI. 

72, 

173. 

74, 

75, 
76. 
77. 
18. 
*79. 
80. 

:81. 

SECȚIUNEA I 

- Disposiţiuni generali. . 

Art. 99. ...... eee ae a 44 

Prima regulă. Părţile sunt legate prin convențiunea ce fac. 

A doua regulă. O convenţiune legal formată nu se pâte desființa 

de cât cu voia părților ..... cnc... ... 444 

SECȚIUNEA II 

Despre efectul convenţiunilor în privinţa pers6nelor a treia 

Art. 973. 
IN 

O convenţiune pentru cei care nu aă luat parte la ea este res inter 

alias acta. . - 

Parte se consideră pers6na juridică pentru care se închee con- 

venţiunea. | 

In unele casuri o convenţiune modifică sai “desființeză dreptul 

altuia. . | 

Obligaţiunea în'numele altuia . . cc. +45 

Intre părţi obligaţiunea pentru altul este ea valabilă ..... . 446 

Efectul convenţiunil prin care se promite faptul altuia. 

Cum trebug considerată promisiunea faptului altuia . .....- 448 

Cestiuna specială. . 

Stipulaţiunea pentru altul ........ eee. 
449 

Se cere pentru validitate ca stipulantul să aibe. un interes.
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83. 

81. 

85 

86. 

87. 

88. 

89 * 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 
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Pag. 
„Exemple ....... a eee ee. | o. 450 
Soluţiune pentru un interes numai de afecţiune. 

Soluţiune specială. 

Art. 974, 976, 

Cum se justifică dreptul creditorilor . . ...... 451 

Ori-care creditor are acest drept. . 

Cum se procede când calitatea de creditor este contestată. Dis- 

cuţiune . .. | eee eo ae... 452 - 

Ce pâte invoca acel atacat, . . . . . . . . . . ... .  .... 455 

El 'p6te opune creditorului t6te escepţiunile ce le are contra de- 

bitorului. 
Controversă dacă se pâte opune beneficiul de discuţiune. . . . 456 

Fie-care creditor pâte acţiona separat. N 

Obligaţiunea impusă creditorilor de art. 976. Discuţiune asupra 

aplicării acestul articol ... 1... . ... 457 

Nu se pot esercita de cât acţiunile cari presintă. un interes ma- 

terial. 

Nu se pot esercita drepturile ce nu se pot ceda nici urmări. Enu- 

merarea lor. 

„Nici acţiunile cu interes material însă cari sunt legate de per- 

sâna debitorului . . . . cc... cc... ... ne. 458 

„ Se pâte intenta acţiunea în nulitate a unei convenţiuni, fundată 
pe incapacitate sasi pe viţii de consimţimînt. 

. Creditorii pot interveni în o judecată pendinte a debitorului . . 4159 

Despre acţiunea pauliană 

Art. 975. 

Introducere. Privire istorică . . . . . cc... cc... 460 

Acţiunea pauliană presupune că actul ce se atacă este serios, 6ră 
nu fictiv. ce. 461. 

Aci creditorii esercită un drept în numele lor proprii. 
Diferinţa de acţiunea în simulaţiune în cât s se atinge de efectele 

et față cu terții cc ec... 462 
Divisiune,. 

| I. Condiţiunile acţiunii pauliane 

a) Actul ce se atacă să fie în tot valabil. . . . 463 
d) Actul ce se atacă să A provocat s sai mărit insolvabilitatea de- 
bitorului. , 

Dificultatea în practică cc. 464 
Dacă se pâte ataca plata unui datori, : 
Quid pentru contractarea unei datorii? ............. 465 
Controversa dacă se pâte ataca actul prin care debitorul depăr- 
teză un câştig .
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109. c) Existenţa fraudei. 

110. Cunoscinţa situațiunii debitorului face pe cel ce a contractat so- 
cius fraudis ei 487 

111. d) Cel ce esercită acţiunea să fi fost creditor când s'a făcut actul. 468 
112, Dacă creditorul pentru a esercita acțiunea trebue să aibă o cere- 

anță exigibilă. | 
113. Unele acte ale -debitorului pot fi atacate chiar când nu este . 

fraudă, cc... ce e eee eee... . .. 469 

II. Etectele acţiunei pauliane 

114, Mat întâi se desfiinţeză actul atacat, 

115. Restituirea fructelor. - 

116. Creditorii neexzistenţi la facerea actului atacat nu pot profita 
când acţiunea este admisă . ... . ce... ... 470 

117, Controversa pentru creditorii existenţi Ja : acea epocă cari nu ai 

participat la acţiune .. . . .. n... . .. 471 

III. Durata acţiunii pauliane 

118. Se stinge prin desinteresarea creditorilor cari ai esercitat-o. , 

119. Prin prescripţiunea de 10 ani... . . cc... .... 473 

SECȚIUNEA III 

Despre înterpretarea convenţiunilor 

Art. 977, 977 —9S5. - 

120. Interpretarea convenţiunilor scapă de controlul casațiunii. 

Cele 12 reguli de interpretare. . . . . cc... . 474 

CAP. 1V , 

Despre quasi-contracte 

Art. 986. | 

121. Ce este quasi-contractul . . . . cc... cc... 478 

192. Legiuitorul s'a ocupat numai de quasi-contraete, ea... 481 

| Despre gerarea intereselor attăia 

1. Definiţiune şi condițiuni 

Art. 987. 

193. Ce este negotiorunm gestio. 480 

194. Ce se cere pentru a avea negotioruim, gestio . o... ... a 

125. Care pâte A obiectul gestaţiunii eh. e i 

196. "ȘI găsesce aplicarea mai cu s6mă în actele extra-judiciare . .... 

63 
63153
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127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132, 

133, 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140, 

141. 

142, 

143, 
144, 

145, 

146, 

147, 

148, 
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II. Efectele Pag. 

Art. 988—991. | 
A. Intre girant şi stăpân 

Obligaţiunile girantulul .. oc... 435 
Ingrijirea ce trebue să pue gestorul în gestiunea sa ...... 486 

Obligaţiunea stăpânului. 
Acţiunea gestorului contra stăpânului. 

Asemănarea şi deosebirea între acţiunea geslorului şi actio de 

în Tren verso . . . | [co . | 487 

B. Intre părță şi cel cu cară a contractat gestorul - 

Casul când gestorul a lucrat în numele săă. | 

Casul când el a lucrat în numele stăpânului. ....:;..,.. 488 

Diterinţele între negotiorum gestio şi mandat 

Principalele diferinţe între pegotiorum gestio şi mandat . . ... 489 

Plata unul lucru nedatorat 

Condiţiunile 
Art. 992, 993, 

Consideraţiunea pe care se fundâză acest quasi-contract . . . . 491 
a) Prima condiţiune. " ' - 
b) A doua condițiune. ...... ea. . eee. . 492 
c) A treia condițiune. | 
Cum se consideră cel care a plătit sciind că nu datorâză. . . . 493 
Dacă darul făcut în forma unel plăţi. ce nu se datora este 
valabil. 

Er6rea de drept 

Aplicaţiuni 

Diferite casuri. 
Suprimarea titlului de creditorul de bună credinţă. 
Creditorii plătiţi cu prețul adjudecaţiunil unui imobil, de care 
adjudecatarul a fost evins... ” 

Un alt cas.. 

Efectele 

Art. 994-—997, 
Primul efect. este că dă loc la repetire. 
Dobândile şi fructele când accipientul este de bună: credință , . 497 Riscurile pe cine privesc, - : -
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153. 

159. 
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164, 

165. 

167, 

168. 
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171. 
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173, 

174. 

175. 

116. 
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Instr&inarea făcută de accipiens a lucrului înstrăinat ,.... .:.. 498 
Dacă acţiunea în repetiţiune este tot:deauna personală ..... 499 
La ce epocă să existe buua credință. CEI 
Aceleași soluţiuni pentru moştenitorul-aceipientelul .... ....... „i. 500 

CAP. V LIRE II 

, Despre delicte şi quașidelicte 

Ce este delictul. Ce este quasidelictul.. 

Se cere ca faptul să fie: a) Ilcit, - 
b) Imputabil autorului . ec. .| 501 
Ixecutarea ordinului dat de Superior. 

c) Păgubitor.: 

In ce diferă delictul de quasidelict. 

Este vorba de delict civil. 

Art. 993, 999, 1003... 502 

Regula este fundată pe lege şi pe “morală, 

Statul ca stat nu este respundător către particular asemenea şi 

COMUNA . cc... . ..... ne eee o a. . cn... 508 

Stabilimente publice. i 

Respunderea în unele casuri pentru fapte ce nu sunt ale celor 

răspundători. Exemple. 

P6ie fi câte odată ținut la despăgubiri acela care nu a fost causa 

directă a păgubei. i 
Răspunderea omului de arlăisaă de sciinţă. . . ...... . . ... D04% 
Solidaritatea între cel ce comit un delict sati quasi-delict;- : 

Ce efect pâte avea o imprudenţă a victimei. 

Cine are drept la despăgubire. 

In ce constă reparațiunea . ,..... ae eee sate e DOD 

Cheltuelile de judecată: . Dea : Ei 

Art. 1000 .. ce e eee... i „506 

Până la un punct cel ce răspunde de faptul altuia răspunde de 

faptul săă. 

Răspunderea tatălui de faptele copilului săă minor. 

Fără deosebire dacă este emancipat sait nu. 

Muma pentru copilul natural. 

Cine răspunde de copilul adoptat. , 

Dacă tutorul răspunde de faptele pupilului ........ e DO07 

Răspunderea celor-l'alte rude de minor. | IA 

Răspunderea institutorilor şi a artisanilor. 

Câna încetâză răspunderea pentru minor. 

Răspunderea stăpânilor de servitori. : 

A comitentului pentru prepus. a îi : 2 

De ce representanţi ai lor răspunde statul sai comuna. . ... . 593
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184. 

185. 

186. 
187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

19%, 

193. 

191. 

195. 

196. 

197. 

200. 

. DREPTUL CIVIL 

Pag. 

Actele de autoritate. - - i 

Abusurile depositarilor publi îm e ee... „509 

Art. 1001. . ” - 

Răspunderea pentru un animal, 

Fără deosebire de este sălbatic sati nu. 

Art. 1002 cc... .... în ee... ... 510 
Apropiere de actio damni infecti. 

Obligaţiunile ca nasc din lege 

Când se dice că o obligaţiune nasce din lege. 

„ PARTEA II 

CAP. VI 

Despre deosebitele specii de obligaţiuni 

Carl sunt divisiunile obligațiunilor ....... . . . . . .. 5 

Obligaţiunile principale şi accesorii 

In ce constă acâstă deosebire În. ... eh. 519 

Obligaţiunile de a da, de a face saii de a nu face 

Acâsta se rapârtă Ja. obiectul lor. Obligaţiunea de a da. 

Obligaţiunea de a face. De 
Obligaţiunea de a nu face. ia 

Din acestea i6te unele sunt divisile şi altele. indivisibile. 

Art. 1075—1077 [ce 513 
Cum se pâte constrînge debitorul la executarea obligaţiunii . . 514 
Ce rol j6că considerațiunea de. persâne în obligaţiunile de a face 
sai de a nu face, 

Despre obligaţiunile naturale 

I. Ce este obligaţiunea naturală 

Când avem o obligaţiune naturală. 516 
Nu trebue confundată cu datoria morală , 516 

II. In ce casuri se pâte dice că există o obligaţiune naturală 

Casuri de obligaţiuni naturale: a) Obligaţiunea contractată de un 
incapabil
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219. 

220, 
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223, 
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223, 
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b) Obligațiunea nu nasce dintr'un act nul ...... Î. . . D18 

c) Obligaţiunea de a da alimente .altor persâne de cât anrlea pre- 

vădute de lege. .. ..... a 

d) Obligaţiunea stinsă prin prescripţiune. i 

e) Casul când cine-va a câştigat în justiţie. .... i. 519 

JP Facerea unui jurămînt. 

Dacă datoria din cărţi constitue o obligaţiune naturală. . 

Restul datorii peste quota concordatară. . . . . . . a 590 

I(I. Efectele obligațiunilor naturale 

a) Fiind achitată nu se pâte repeta . a 521 
d) P6te servi de causă unei novaţiuni . . . . . „ 522 

c) Discuţiunea dacă se pâte transforma în obligaţiune civilă prin 

o executare parţială. 

d) Pâte fi. valabil garantată. | o , 

Nu pâte fi compensată cu o obligaţiune civilă ........ 023 

SECȚIUNEA I 

„Despre obligaţiunile condiţionale 

Regulele se aplică la t6te drepturile. . 

Art, 1004. | | 

Ce este condiţiunea ........ ere o |... .  . ... 524 

a) Primul element un eveniment viitor, . 

db) Al aoilea element un eveniment incert ..... a. 525 

Divisiune. 

ŞI 

Despre condiţiune în genere şi despre deosebitele sale specii 

I. Cum se împart condițiunile 

2) Condiţiuni. suspensive şi condiţiună resolutorii.. _ 

Art, 1005—1007, 1010 . cc... -, . 026 

b) Casuală, potestativă şi miztă. so 

Critica legii. e 
SI 

Condiţiunea cum poluero . . . . . ...... e 

Quid dacă condiţiunea si voluero. este resolutorie. 

Condiţiunea si voluero în contractele sinalagmatice, 520 

c) Positive şi negative . + . - e 

d). Condiţiunile alternative. 

e) Condiţiunile sanposibile, contrarii bunelor moravuri, prohibite de legi.
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Pag.   

„Art. 1108, 1109.. , : 

226 Convenţiunea este nulă dacă este: sub o condiţiune imorală, sati 
CitĂ eee a... ee 030 

227. Diseuţiune asupra convențiunit supusă unei. condițiuni imorale - 
- sa ilicită negativă . . . cc... mei aa D8l 

228. Aceleaşi soluţiuni pentru condiţiunile resolutorii. . .'. 532. 
229. Trimitere pentru obligaţiunile cu clausă penală. ia 
230. Trimitere asupra acestor conâiţiuni în disposiţiunile testamentare. 

IL. implinirea condițiuni |. 

«Art. 1011—1014, . 
231. Interpretarea 'pro subiecia materia sai per acauipollens 
232. Indivisibilitatea împlinirii condiţiunir. i: 
233, Explicarea speciilor prevădute în lege, Eta 
234. Aceleaşi soluţiuni resturnându-se termenii, pentru condiţiunile 

negative. 

235, Condiţiunea considerată împlinită fiind împedecată prin faptul 
debitorului. ÎN 

o. . 533 

III. Efectele obligaţiunii condiţionale : 

A, Cât este condiţiunea „pendinte 

236. In conditionali stipulationi. tantum „spes est debițium îi " 
"Art, 1016. 

237. Pendente condilione creditorul pâte face acte de conservare . . . 535 

B. Dupe împlinirea condițiuni 

Art.'10;5. | - | 
238. Efectul retroactiv al condițiuni e... o 536 
239. Actele de administrare ale debitorului pendente conrlitione. 
240, Cestiunea asupra fructelor Cu . . 63Ț . . . . . . . 

şa: 

Despre condiţiunea suspensivă 

„Arţ. 1017, | 241. Divisiunea condiţiunilor în sus pensive şi resolutorie este cu totul . modernă 
;
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Pas. 
Ş II 

Daspre tondiţiunea resolutorie 

Art. 1019. , 
242, Ce este condiţiunea resolutorie .. . . î.en... 539 

Despre condiţiunea resolutorie subințel&să în contractele sinalagmatice . - 

Art. 1020, 1021. - 
243, Care este înţelesul condiţiunii aceştia, Comparaţiune cu dreptul 

roman . . cc . .. .. .. oa... ee... 541 

244, Aci nu avem o adevărată condițiune resolutorie ...... . ., 543 

245. Utilitatea clausei comisoril. | 
946. Dacă părţile pot şterge acâstă condiţiune. . . . ....,.. 544 

947. Dacă condiţiunea resolutorie se snbînţelege în contractele uni- 

laterali ce. 545 
248. Diferinţele de adevărata condițiune resolutorie . ......... 546 

SECȚIUNEA II 

Despre obligaţiunea cu termen 

Art. 1022. 
949. Co este termenul . . . . so. 1... . . ...... . .. 547 

250. a) Termenul expres şi termenul tacit. 

251, b) Cert şi incert. 

252. c) Suspensiv şi extinctiv, _ 

253. d) Termenul de drept şi termenul de graţie . . . . . . . 548 

Art. 1023. , : 
254. Regula qui doit d terme ne doit rien, 

256. 

257. 

259. 

260. 

261. 

262. 

2608. 

„ Debitorul perde termenul: 1. Când se găsesce în stare de decon- 

„ Nu: se cere ca acâstă stare să fie causată prin greș6la debitorului, 

Art, 1025. : 

tură e eee. 

Când o persână se consideră în acestă stare, : ii 

Starea acâsta trebue să vie în urma încheerei convenţiunii. . 

Asemenea pentru căderea în faliment . . . ....- 

II. Când debitorul împuţinză garanţiile. 

Aci se cere faptul debitorului. 

Ce se înţelege cu micşorarea garanţiilor. 

Art. 1034 , 

In general termenul este în favârea debitorului . . . a...
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SECŢIUNEA [IL 

Despre obligaţiunile alternative 

Art 1026. | 
264. Obligaţiunile cumulative, facultative, alternative . . . , . . . . .559 

"Art, 1027, 1028, 
265. Alegerea aparţine debitorului. Casul dat de Pothier. | 

266. Efectul alegeril . ... . . cc... .. eee aaa... . 553 
267. Dacă are efect retroactiv. 
268. Dacă debitorul care în nesciinţă plătesce pe amândouă are ale- 

gerea la repetiţiune. ea. eee aaa... -, d5% 

Art. 10%, | 
269. Obligaţiunea este simplă dacă unul din lucruri este imposibil „ 555 

SECȚIUNEA 1V. - 

| Despre obligaţiunile solidare | 

2170. Ce se înţelege cu obligaţiune solidară. 

Divisiune,. ie 

ŞI. 

Despre solidaritatea între creditori 

Art. 1034. 

271. In ce constă. 

272. Divisiune, 

A. Raporturile de la creditori la debitor 

Art. 1038. . . 
2173. Fie-care creditor este mandatarul celor-l'alii îi eh. 537, 

" Art. 1036, 
274. Intreruperea făcută de un cocreditor profită celor-Palţi. . 
275. Soluţiunea este alta. pentru suspendarea î în favbreu unui din co3 

debitori . . DEEE 533 
216. Efectul intentări! acţiunii fâcută de un cocreditor. 
217. Trimitere pentru lucru judecat, ' 
278, 'Primitere pentru deferirea şi referirea iurămintului. 

Art, 1035. 
279. Plata făcută unul cocreditor. Da 
280. Cercări de restrângere a aplicării art. 1035. 
281. Deosebire ds art. 11983 ce. N. !
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282, Unul din cocreditori nu pâte face remitere a datoriei, , 

283. Asemenea şi novaţiunea . , , , cc... cc... 560 

284, Regula pentru cele-V'alte acte. . Pa 

285. Controversă pentru casul de competență ............- BB 

286. Soluţiune pentru casul confusiunil. ! 

B. Raporturile dintre cocreditori 

Art, 1097 ee DIE i 002 
287. Cocreditorul care a primit creanţa trobue să restitue celor-l'alţi 

părţile lor. 

$ II 

Despre obligaţiunea solidară între debitori 

Art. 1039, 1040. 

A. Ce este obligațiunea solidară şi cari sunt casurile 

288. Cum se caractoriseză obligaţiunea solidară. - 

289. Fie-care debitor pste fi ţinut prin o modalitate separată „en + 1003 

Art. 1041. 

290. Solidaritatea legală şi convenţională. 

291. Combaterea sistemului care deosibesce solidaritatea perfectă de 

solidaritatea imperfectă .... . cc... 

292. Părţile pot deroga de la solidaritatea legală. 

"998, Solidaritatea legală are loc: a In casul art, 347. 

294. b) In casul art. 348. 

206. 0 1n case) art ei | 

296, d) In casul art: 1003, i . - 

297. e) In casul art. 1551. 

298. f) In casul art. 1571. 

299. Solidaritatea cofidejusorilor. 

300, Solidaritătea în materie comercială eee. 

5614 

B. Raporturile dintre creditor şi codebitori _ 

Art. 1043, 1044. 
„507
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Art. 1045. . 
302, Intreruperea prescripţiunii faţă cu unul are efect către cet-Valţi. 
303. Impărțirea soladirităţii între moştenitori! unui codebitor 

304. Dificultate pentru întreruperea unei prescripțiuni faţă numai cu 
unul din codebitori. 

305. Suspensiunea prescripţiunii faţă cu unul din codebitori. 
Art, 1046. 

306. Efectul chemării în judecată a unui “coăebitor, în cât privesce 
dobâudile. 

„ Ce decidem când datoria nu este în acelaşi timp exigibilă pen- 
tru toţi dobitorii, . cc... cc... 

308. Aceeaşi soluţiune pentru alte daune. 
309. Cum se ia cuvîntul cererea din art. 1046, 
310. Ce mijlâce de apărare se pot opune. 

Art, 1007 a 
Se pot opune acele mijlâce de apărare cari sunt personali co- 
debitorului şi acelei comune. IE 

311. Nu se arată cari sunt excepţiunile personali şi cari sunt cele 
comune 

Plata. 

312. Novaţiunea. , 

313. Introducere pentru remiterea datoriei 

Art. 1049—1051. Art. 1141 

Soluţiunea. . 
314. oare la solidaritate . . . . |. . . |. . |. 1. |. 1. . 1... . . . 

. . ... ... |... . 1. . . . .  . . . . . . 1. . 1. . . e. 

 ..... . .. . . . . . . |... . . . . . . . . . . 

Art. 1048, 

317, Contusiunea, 
318. Consecința punerii în Totârdiere peste riscuri. 

Art. 1044, 

Combinarea cu art, 1156 . . . . . . . . . . ... . . . 3 . 
319. Cei cari nu sunt puşi în întârdiere nu răspund de dauna interese, 
320. Contradicţiunea legiuitorului. .. 
321. Dacă un codebitor pâte cere beneficium cedendarum actionum. 
322. Trimitere pentru lucru judecat. 

C. Raporturile dintre codebitori 

Art. 1052, 1053, 1055. DC IC DD 
323, 

324. Prin ce cauţiune | se esercită acest recurs, 
325. Codebitorul care plătesce este subrogat creditorului 

Art. 1053 al. 3, 1034, 
326. Insolvabilitatea unul codebitor se restrînge asupra tutulor ce- lor-l-alţi, - 

Pag. 

568 

569 

570 | 

57 

572 

573 

5174 

575 

577 

578 

„879 

580 

581
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| | Pag. 
327. In ce moment se determină insolvabilitatea. “ 
328. Acâsta priveşce și.pe acel codebitor „cărul ; creditorul “l-a făcut 

remiterea solidarităţei. 
829. Discuţiunea dacă în acest cas insolvabilitatea cade pe creditor, 582 

Art. 1035, 

330, Inovat de redactorul 'rumân. Greutate a'1 aplica, 

SECȚIUNEA V 

Despre - obiigaţiunile divisibile și Indivisibile 

331, Introducere . . cc .. aa D883 
Art. 1057—1059. : | A o 

332. Când obligaţiunea este indivisibilă, . ee e e 97 
Divisiuni, i 

ŞI 

Dospre efectele obligațiunii divisibile 

333. Observaţiune generală. .......... NR e 598 
Art. 1060, 1061. Ma | 

334. Cele trei excepţiuni la regula art. 1060. - 
335. Nu se aplică art. 1071. 

336. Nu se aplică regulele de la întrerupere și suspensiune Î. . .. 590 

337. Prima excepţiune. | Mi 

338. A doua excepțiune.  . sc... n... .... ao. . 591 
339. Dacă aci se tratâză asupra unel succesiuni nedeschise, - 

340, A treia excepţiune . . . . . . . [cc .. 092 
341. Intenţiunea resultând din lucrul care face obiectul obligaţiuni. 

Exemplu. 
342, Scopul pe care părţile ai voit să "1 atingă. 

343. Comparaţiune cu codul Napoleon. o 

344. Diferenţa de Pothier pentru punerea în causă când este indivi- 

sibilitatea solutione tantum . . . e. . - . . . . .. De 

„ŞI 

Despre efectele obligaţiuni! nedivisibile 

A. De la creditor la creditor * 

- Art. 1064, 
345. Fio-care creditor are dreptul de a cere executarea întregel obli- 

gaţiuni. 

346. Aci nu există nici o asociaţiune între cocreditori. Decl nu există 

mândat tacit.
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347. Unul din creditori nu pâte face novaţiune. : | 

348. Pentru întreruperea sati suspendarea prescripţiunii se pote ge- 

* neralisa art. 642, 643. , cc... .. 

349. Trimitere asupra efectului judecat. 

B. De la creditor la debitori 

Art. 1062, 1063, 1065. 

350. Fie-care debitor este ţinut la întreg datorie. 

351. Nu are însă dreptul creditorul să alâgă pe debitorul de la care 

să câră datoria. 

352. Cel ce a esecutat are recurs contra celor-l-alți 

358. Trimitere asupra efectului lucrului judecat, 

354. Penalitatea prevădută în cas de neexecutare se împarte între 
"debitori , ee 

355. Soluţiunea în casul când obligaţiunea a devenit imposibilă din 
causa unui din debitori. | 

356. Intreruperea prescripțiunii față cu unul are efect faţă cu cer-l-alţi. 

357. Nu tot ast-fel în cas de suspendare a prescripţiunii. 

358. Diferinţele de obligaţiunile solidare: 

a) Obligaţiunea solidară nasce sai din lege sati convenţiune ; 

indivisibilitatea ţine la natura obiectului ei. 

. . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . 

359, 

lui; obligaţiunea indivisibilă nu se împarte. | 

360. e) Codebitorul solidar nu pâte ca în cas de obligaţiune indivisi- 

bilă să câră ca creditorul să conchidă la îndemnarea tutor co- 

debitorilor chemaţi în causă. 

361. d) Etectele punerii. în „întârdiere a unui din codebitori față cu 

cel-l-alţi nu sunt aceleaşi, 

362, e) Asemenea şi pentru efectele întreruperii perfecțiunii. 

363. Observaţiune finală. — Critica jurisprudenţei 

. SECȚIUNEA VI 

Despre obligaţiunile cu clausă penală 

Art. 1066, 1068, 1069. 
364. Ce esie clausa penală , . cc... 
365. Nu se datoresce de cât după punerea în întârdiere. 
366. Creditorul are ori-când dreptul a cere esecutarea obligaţiuni! 

principale . .. .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 

Afară de clausa specială nu se pâte cere şi pedspsa şi executa- 
rea obligaţiunii principale. 

368. Trimitere la transacţiual. 
Art. 1067, 

367. 

d) Obligaţiunea sulidară se împarte între moştenitorii. creditoru- 

594 

596



369. 

370. 

371. 

378. 

374, 

376. 
377. 
378, 

379. 
380. 
381. 

383. 

984, 

385. 

3860. 

387. 
358. 
389. 
390, 
391. 
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Clausa penală, ca accesoriu, urmâză s6rta obligaţiuni! principale. 603 
Art. 1070. 

Fixarea pedepsei când s'a executat în parte obligaţiunea, 
Legea din 20 Februarie 1879 relativă la clausa penală la îm- 
prumuturi şi la obligaţiunea de afară, 

„ Art. 2 al legii din 14 Maiti 1882 asupra formelor agricole . . . 604 

PARTEA [II 

GAP. III 

Despre efectele obligaţiunilor 

Observaţiune generală.. . 

Divisiune. 

]. Despre transmisibilitatea proprietăţii ca efect âl convenţiunii sai 

al obligaţiuni - 

„Resumat istorie . . . . . .. pe ee eo. | . . . .. 605. 

Art. 971, 972, 1074. 

Principiul. aa | a 

Resultatul cel mal important. . . . . . . . . . .. . . .... 608. 

Transmiterea proprietăţii are loc numai dacă obiectul obligaţiunii 

este cert şi determinat. : 

Regula se aplică şi la mobile. . . . . cc... .. .... 609 

Comparaţiune cu codul comercial. | | 

Travsmiterea drepturilor reale . . . . . cc... 610. 

II. Despre riscuri | 

„ Cum se presintă cestiunea riscurilor . . . . . cc. cc... . 611 

Art, 1074 al. 2.. . - a 

Critica sistemului care admite regula res perit domino . . . . . . 612 

Art. 1018. 

Cum trebue interpretat acest art.. . . . . cc... .. ... 613 

Justificarea acestui articol . . . . . - i .. .... a... 614 

Discuţiune. dacă art. 1018 se aplică la, contractele unilaterail. . . 615 

Art. 1039—1033. , Ă 

Casul când ambele obiecte datorite per prin cas fortuit, 

Ambele! lucruri per prin faptul debitorului. 

Numai unul din lucruri pere, însă prin faptul debitorului. * 

Ambele aă perit: însă unul prin faptul debitorulu!. 

Casul din art. 18300. . cc cc... 616
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392; Acela din: art. 1123. 

393. Acela din art. 1479, | | | 

394. Acela din art. 1509... ... et. a GIT 
395. Acelea din art. 1566, 1005 şi 1691. - : - 

TUL. Despre îngrijirea ce trebue i pua debitorul în executarea obligaţiunii şi 
despre respunderea în cas de neexecutare complectă a obligaţiuni . 

Art. 1078, 

396. Creditorul are facultatea a cere sai executarea obligaţiunir sati 
daune interese. 

397. Trimitere. 

Art. 1080, . 
398. Resumat istoric. — Principiul . În e . .. ea eee... . 618 
399. Aplicarea se face mal întâi după termenii convenţiunil. 
400. Nu este cestiunea de cât pentru culpele contractual. 
401. Aplicarea în art. 890. 

402. Aplicarea în art. 517. - 
403. Aplicarea în art. 715. ...... e Ce 620 
404. Aplicarea în art. 989 şi 990. 

- 405. Aplicarea în art. 1243 combinat cu art. 1975. 
406. Aplicarea în art. 1421 al. 1. EL: 

407. Disposiţiunea specială a art. 1566. 
408; Aplicarea în art, 1599 şi 1600. 

IV. Despre punerea în intârgiere 

Art. 1079, 1081. ......, e 621 
409. Nu: avem: regula romană : Dies pro homine înterpelat. 
410. Efectul punerii în întârdiere. 
411. Cum se face punerea în întârdiere. 
412. Comparaţiune cu textul frances. Dificultate. .........., 622 
413. Punerea în întârdiere nu se presumi: . 
414. Trimitere la dobândi. . cu 623 
415. Casurile în cari debitorul este de „drept pus în întârdiere. 

Art; 1081-1087, . ... DE ID . 621 
416. Respunderea şi pentru faptul in cominitenddo şi pentru cel. ini om- 

mitendo. 
417. Daunele interese trebue să: fie consecința directă. a faptului 

Sării cc. ec... - „ 625 418. Cestiune pentru: neexecutarea: obligaţiuni. 
419. Dolul debitorulur
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VI. Despre dobândi 

Art: 1088-1090, 
420. Privire istorică. . . .. eee ea. „627 421. Creditorul nu este obligat a justifica pâgube. | | o 422. Nu pâte cere peste dobândă, 
423. Prima excepţiune la acâstă regulă, 
424. A doua excepţiune. ” 
425. A treia excepţiune. - -- 
426. Se datorese din diua chemării în judecată . .... -„ 629 
427. Dacă dobânda trebue cerută în cererea de chemare la jude- a 

cată. 
, 

428. Părţile pot conveni de când să încâpă dobânda. . .. a 
429, Dobânda curge prin o simplă somațiune . ........... 630 

ÎI. Art, 420 al. II, : 
430. IL. Art, 1544, 
431. Art, 43 0. Com. 
432. Dobânda curge de drept. 

I. Art, 420 al. 1. 
439. II. Art. 762. 
434. III. Art, 1241, 

” 435. IV. Art, 1278. i 
496, V. Art. 1504. C. Com, 109. 
437. VI. Art. 1544. . 

438. VII. Art. 1550. 

Despr2 anatocism' 

439. Ce este anatocismul De ee a. 63| 

440. Când se datoresee dobândă, Art. 3 legel din 20 Februarie 1879. 

441. Controversa, ! 

PARTEA IV 

CAP. VIII 

Despra stingerea obligaţiunilor 

“Art. 1091. a Pa , 

442. Nu so mai recunâsce' moduri de stingere a obligaţiunilor stricto 

jure şi exceptionis ope. , . 2 1 oblieatiutii.  Obsar- 
443, Rescisiunea nu este un mod de stingere * obligaţiuni 1 — Obor cai 

vaţiune asupra prescripţiunii . . 

444. Divisiune. .
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  " Pag. 

SECȚIUNEA I 

Despre plată 

445. Diferite înţelesuri ale plăţii. . ........ îi - a 635 
446. Diviziune. 

ŞI 

Despre plata în genere 

447. Diviziune. 
448. Revenire asupra art. 1092. 

Art. 1092. | | N ” , 
Regula: ori-ce plată presupune o datorie însemnâză două lucruri . 636 

I. Cine pâte face o plată 

Art. 1093, 

449. Plata o face mai întâiu debitorul. 

450. Plata fâcută de cel ce are interes la acâsta. 

451. Plata fâcută de cel ce nu are interes ; creditorul nu p6te acorda 

subrogarea , . ... eee... | 639 

452, Alt4 soluțiune în materie comercială. ....... 639 

Art. 1094, 
453. Când obligaţiunea de a face trebue executată de debitor, 
454. Prin ce acţiune are recurs cel care a plătit pentru altul. 

Art. 1095. 

455. Legalitatea celui ce face plata . . . . cc... .. 610 

456. Consecința plăţii fâcută de un incapabil al unui lucru fongibil 
.datorit, | | 

451. Dificultatea a justifica alin. II al art. 1095... 612 
458. Plata făcută de un incapabil o pâte ataca numa! creditorul plătit, 
459. Apoi acel care a făcut plata, 
460. Reserva pentru casul perderil lucrului de restituit, 

II. Cui se pâte face plata 

Art. 1096, 1097. 

461. Plata trebue făcută creditorului Ce eee eee... | 643 
462, Este valabilă plata făcută de bună credinţă posesorului titlului. 
463. Ce se înţelege cu posesorul titlului. 
464. Soluţiunea în casul unei cesiuni false. 
465. Soluţiuni deosebite la cambii. Art. 317 C. Com. e... 644 
466. Soluţiunea, la giruri. Art, 353 C. Com. 
467. Creditorul trebue să fie capabil de a primi plata. ......., 645 

Art. 1098. 
” , Şi atunci plata o pâte ataca cel ce a priimit-o.
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468. Soluţiune specială la cambij, Art. 822 0. Com. 469. Se pâte dovedi că plata a profitat creditorulul iocapabil. 470. Dreptul. pentru cel care a plătit a revendica Iucrul cu care s'a plătit când se găsesce încă la creditor, 
471, Împedicarea plăţii prin o urmărire esercitală. 

” Art. 1009. . a. 

4172. Aceeași soluţiune în cas de cesiune. 

Pag. 
  

413. Trimitere asupra controversei în cas de urmări succesive şi .: 
cesiune. 

IL. Ce se pâte plăti 

Art. 1100, 1102, 1103... II 
474. In regulă trebue să se plătâscă cea ce se datoresce, 
475. Darea spre plată, Da : 
476. In ce stare trebue să fie lucrul care se plătesce ..._.. | 
417. Plata unui lucru determinat numai în genul sei. 
418. Trimiteri asupra calculării monetel. 

Art. 1101. . - 
419. In regulă plata trebue să fie integrală. 
480. Prima excepţiune în casul de mârte sati al creditorului saă-al . 

debitorului, o 
481. O altă excepţiune ca efect al compensaţiunii. 
482. Asemenea ca efect al beneficiului de divisiune între cofidejusori. 
433. O altă excepţiune atunci când este deschisă o ordine de cre- 

4831. O altă excepţiune în casul art. 314 OC. Com. | 
485. în fine când judecătorul acordă termene de plată... ..... 
486. 'Pormenele de graţie so-pot acorda şi pentru titlurile executoril. 

IV. Unde şi cu a cui cheltu6lă se face plata 

Art, 1104, 1105. - 

4317. Este important a se şti unde să se facă o plată. —Ea trebue fa- 

cută unde sai înțeles părţile. .......... aa 
488. Distincţiune când locul nu este arătat . . . . e -. 

489. Dacă alegerea de domiciliă determină locul plăţii. 

490, Pe cine privesce cheltuelele plăţii. 

Ş II 

Despre plata prin subrogaţiune 

491. Origina . . . cc... ... ae 
"492. 'In ce constă. — Controversa me 
493. Subrogarea este sati convențională sati legală. . . . . :.... 

68153 

649
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494. 

495, 

496. 

497. 

498. 

499. 

. Stergerea cuvintelor din causa privilegiilor şi a ipotecelor 

„ „41 doilea cas de subrogare legală 

„ Se aplică şi în cas când ar fi un alt act afmă de vînqare. 

„ O 'pâte invoca şi cel care a dobândit o parte din imobil sai un 

. Casul când cumpărătorul plătise mai înainte preţul 

. Casul de evicţiune al imobilului plătit de cumpărătorul care a 

A. Subrogarea convenţională 

Art. 1107. 
Subrogarea convenţională este de două feluri. 

I. Subrogarea consimţită de creditor 

Prima condiţiune să fie expresă. 

Al doilea: să fie făcută o dată cu plata. .. . ... 

Dacă subrogarea p6te precede plata. 

Nu se cere consimţimîntul debitorului . . . . ... .. .... 

Cestiunea relativă la probă. 

II. Subrogarea consimţită de debitor 

„ Debitorul pâte face.o subrogare. . 

„ Subrogarea pâte fl şi parţială . . . cc... . .. 

2. Se cere ca împrumutarea de debitor şi plata făcută creditorulul 

si fie constatată prin acte autentice ....... 

+ Ambele operaţiuni se pot face prin un singur act. 

„ Dacă aceste condițiuni se cer ad solemnitate .. . . . . 

„ Dacă constatările se pot face după săvîrşirea operațiunilor. 

506. 

507. 

A doua condiţiune a acestei subrogări. 

Discuţiune dacă împrumutul şi plata pot să fie constatate înainte 

de afl operate. .. . . . . 1... . ..  . .... 

„ Aci nu este cestiune de identitatea banilor. 

B. Subrogarea legală 

. Originea în jus oferendae poecuniae, 

Art. 1108 . cc... .. . . . |. . . . . . . . . . . . 

. Subrogarea în favrea creditorului care plătesce pe un alt cre- 

ditor cu preferință. 

+ Nu este ţinut cel ce plătesce să dovedescă interesul. 

„ Datoriele pot să existe pe capete deosebite 

„ Dacă un creditor cu preferință pâte obţine subrogarea unui cre- 

ditor în rînd inferior. ....... . . . . . . . . . . . .- 

„ Dacă subrogarea se pâte face în contra interesului creditorulul 
plătit . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . 

. . . . . ....... . . . . . . . 

desmembrămiînt al lui. 

. . . . . . . 

plătit 

Pag.   

667
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Pag. 
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cumpărat. 
„ Al treilea cas ae subrogare. 
. Fidejusorul care Barantză numai un codebitor solidar , ...,, 073 „ Codebitorul solidar care a plătit chiar prin Subrogare nu pote cere de la cei-l-alţi de cât partea contribuitâre a fle-căruj. 526. Și acesta chiar când acest codebitor sar găsi şi în casul n, 2 şi n. 3al subrogării ... [o . ., 674 527. Casul când unul din moştenitori! cumpărătorului plătesce partea sa de preţ. : 

523. Al patrulea cas de subrogare, 
529. Dacă se pâte acorda Curatorului succesiunii vacante ...... 675 

Efectele subrogării 

Art. 1109. | 
330. Primul efect este că cel ce plătesce se substitue în drepturile creditorului plătit . 

676 531. Efectele subrogării parțial ..... [ee 677 

Deosebirea între plata cu subrogare şi novaţiunea cu schimbare de 
creditor 

532. Prima deosebire. ... 678 533, A doua deosebire. 
" 

534. A treia deosebire. 

Diferenţa între plata cu subrogare şi cesiunea de creanță 

335. Prima diferenţă ,........ Pe ei. 679 
536, A doua diferență. 
537, A treia diferânță. 
558, A patra diferenţă. 

680 
539. A cincea diferență. .. aa 

Ş III 

Despre imputaţiunea plăţii 

340. Care este interesul a se determina imputarea, 
Art. 1110, _ | 

Părţile pot conveni cum să se facă imputaţiunea. 

Art, 1111.
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542. 

543. 

544, 

545. 
546. 
547. 

548, 

549. 

550. : 

551. 

552. 

553, 

Dai. 

555. 

556. 

557. 

558. 

  

. Se impută mal întâiă asupra dobânqii . .. cc... ... 631 

Art. 1112. | 

Debitorul care a plătit numai pste reveni asupra imputării ară- 

tată în chitanţă. 

Casul plăţii parţiale. 

Art. 1418, 
Se impută asupra datorii ajunsă la termen. 

Fiind mal multe expirate se impută asupra acelei pentru care 

are debitorul mai mult interes . . . . . cc... cc... .. 682 

Debitorul pâte alege a se stinge o datorie mai uşbră pentru el. 

Fiind egale ca interes se impulă asupra celei mal vechi . . . . 683 

Pentru casul când datoriele sunt egale împrumutarea 'se face - 

proporţional. 

Ş LV 

Despre oferte de plată şi despre consemnaţiuoe 

Debitorul are interes a plăti o datorie. | 

Amt, jti4 Pr. civ, 604 .. . . . . . ea eo. . os 08% 

I. Datoria constă în o sumă de bani 

A. Ofertele 

Art. 1115. | 

1. Oferta se face creditorului. 

2. Oferta făcută mandatarului creditorului. 

3. 'Trebue să cuprindă întrâgă suma datorită ......, „085 

4. Să fie termenul expirat, dacă este în fav6rea creditor ulat. 

5. Condiţiunea să fe împlinită. 

6. Să fie făcută la locul cerut de lege .... . . . . . . ... 656 

Ca formă trebuesc îndeplinite condiţiunile cerute pentru cita- 

țiuni. 

7. Să fe făcută prin oficerul competent. 

8. S4 se facă un proves-verbal în regulă. 

Art. 605 şi 608, 606 Proc. civ 

Art. 607. 

. . . . . . . . . . . 

. Hotărirea de confirmare a ofertei. 

B. Consemnaţiunea 

. După ofertă urmâză consemnarea. 

Art. 1116. 

1. Să fie precedată de o somaţiune. 

2. Depunerea capitalului şi dobândilor.
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561. Dobânda până în momentul consemnării 
3. Arătarea monetelor, 

562, Procesul verbal în cancelaria portărelului. 563. Notificarea acestui proces-verbal. 
Art. 1117, - ” 

561. Pe cine privese cheltuelele. 
Art. 1114, 14184120, 565. Oferta urmată de consemnare libersză pe debitor. 566. Care este efectul simplei oferte. 

567. Oferta ca şi consemnaţiunea pot fi retrase. 
568. Confirmarea ofertei şi a consemnaţiunii ........ 690 569. Efectele retragerei faţă cu toţii interesaţi. 

II, Se datoresce un lucru determinat 

Art 1121 SRI 691 

III. Se datoresc cantităţi altele de cât banit 

571. Cum se urmâză. 

IV. Se datoresc lucruri imobile 

572. Se face predarea .......... o. . Pe. 692 

V. Obligaţiunea de a face 

578, Sitapla somaţiune. 

SV 

Despre cesiunea bunurilor 

574. In ce constă cesiunea bunurilor. 

575. Cesiunea voluntară. Cosiunea judecătorescă . ..... e... 693 

Art, 1192—1196. | | 
576.. Prin cesiune nu se transmite creditorilor proprietatea bunurilor 

cedate. 

Art, 1127. . , 

Lipsa de interes la nol a ss face cesiunea. 

577. In ce mod se face cesiunea. Goa. 

. . |... . . . . . Proc, civ. Art, 648—653 ........
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SECȚIUNEA II 

Despre novaţiune 

Definiţiune. — Causele şi condiţiunile 'novaţiunii 

518. Ce este novaţiunea ..... os... .. eee. 695 

Art. 1198. 

579. Sunt trei feluri de novaţiuni. 

Art. 1129, 1130. 

580. Cea d'intâii condiţiune a notaţiunii . o 696 
581. Novaţiunea unei obligaţiuni anulabile . . . cc... 697 

582. Novaţiunea cu o obligaţiune nulă, 

583. Novaţiune cu o obligațiune anulabilă cc... 698 

58:. Novaţiunea unel obligaţiuni naturale. , 
585. Dacă o obligaţiune civilă se pâte nova cu o obligaţiune naturală. 
586. Novaţiunea unei obligaţiuni condiționale. ..... 699 
587. Novaţiunea cu o obligaţiune condiţională ........... 700 
588. A doua condiţiune a novaţiuni). 
5S9. Cine pâte face o novaţiune ............ ee. . 701 
590. Controversa pentru tutor, bărbat, administrator, ete. , 
591. A treia condiţiune a novaţiunii . e... 102 
592. Punerea unei condițiuni la o obligaţiune. 
593. Garantarea unei obligaţiuni. 
594, Schimbarea unei cambii . . .. Pee... 103 
595. Schimbarea unei obligaţiuni. - 

Despre expromisiune şi despre delegațiune 

596. Necesitatea explicării prealabile a art. 11341, 1182, 
Art. 1131. 

597. Expromisiunea şi novaţiunea . 70 
598. De ce natură sunt raporturile între expromisor şi între debitor. 703 
599. Delegarea. 

Art. 1132, , 
600. Delegarea perfectă şi delegarea imperfectă, 
601. Inţelesul cuvintelor descărcare EXDTESĂ e... ... 706 
002. Răspunderea debitorului care a fâcut o delegare. 

Art. 1133. 
El nu răspunde de solvabilitatea delegațului ......... 107 

603. Controversă dacă se pâte cere anularea unei delegări făcută în 
credința greşită că exista o datorie. . . „109 

Efectele novaţiunit 
Art, 1134, 1135, 1136. 

co Se stinge prima obligațiune. 
3. Se sting şi garanţiele primei obligaţiuni 109 . . . . . . . . . . .
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606. Art. 1135 este trecut prin inadvertenţă, 
607. Casul special al art, 1130. 

Aceași soluțiune pentru fidejusor. | 608. Dacă la o expromisie se pâte păstra vechile garanţii ....., 710 609. 'Trimitere asupra novaţiunii unei obligaţiuni solidare,. 
510. Efectul novaţiunit cu un obiect care nu aparținea celui ce Va promis 713 

SECȚIUNEA IL 

Despre remiterea datorie! 

611. Ce este remiterea datoriei. — Resumat istorie, ... 718 
612. Se cere concursul ambelor părți. Aplicare , . TI 
613. Controversă dacă se pâte face remitere cu contractele sinalag- 

715 
matice cc. DD 
Art. 1138, 1189. 

611, Critica expresiunii remiterii, cărel se dă un indoit înțeles, 
615. Inmânarea amanetulni se asigură creanţei ........ a TG 
616. Ce presupune aflarea titlului în mâna debitorului, 
617. Modificarea textului franees. Critica .. a TU 
618. Inmânarea hotăririi învestită cu formula executorie, 

| Art. 1148... 
619. Efectul remiterii faţă cu canţiunea, , 
620. Dificultate a explica primele două alineate. .....,..... 7:19 
621. Inexactitatea şi critica alin. II. | 
622, Critica ultimului alineat, . Ta 

SECȚIUNEA IV 

Despre compensaţiune 

Ce este compensațiunea şi care-i sunt condiţiunile 

"Art. 1148. | | | _ 
623. Ce este compensaţiunea ...... eee. . 723 
624. Unit autori recunosc compensațiunea legală şi compensaţiunea 

facultativă, 
625. Prima condițiune spre a se opera compensaţiunea. _ 
620. Specie particulară , . ca 724 
627, Eredele beneficiar nu pâte compensa cea ce are a primi de la 

un creditor al succesiunii cu creanţa acestuia. 

Art. 1145, 1146, 1150. 
628, A doua condițiune ca să se opere compensaţiunea. 

629, Bxcepţiune pentru lucrurile supuse mercurialilor na . 7 
63). Cestiune dacă se compeassză numai cu bani sai şi între ele. i 

681. Se întrâbă dacă se cere ca prestaţiunile să fie periodice.
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632. 
633. 

631. 

635. 

636. 

637. 

638. 

639. 

640. 

641. 

642. 

648. 

644. 

„845, 

646. 

647. 

618. 

649, 

654. 

Pag. 

A treia condițiune ca, să se opere compensaţiunea. 

Nu se pâte face compensaţiune cu o datorie condiţională, înaintea 

împlinirii condiţiunii. 

Cum se face lichidarea ... cc . . . .... . .... 728 

Cum se lichid6ză datoriile cari nu se plătesc în acelaş loc. 

A. patra condiţiune ca să se opere compensațiunea. 

Termenul de graţie nu împedică compensaţiunea, ..... + 729 

Compensaţia are loc în cas de perdere a beneficiului termenului. 

Casurile în cari compensaţiunea nu se pâte opera 

Art. 1147, 

Primul cas ; când s'a sustras cul-va ceva. , 
Al doilea cas; depositul neregulat . . . cc... 730 
Al treilea cas, creanţa necesibilă. 

Al patrulea cas, cambiele (art. 117 ce. com.). 

Dările către stat, judeţ sati comună nu se pot compensa . . . . 731 

Cum se operă compensaţiunea 

Art. 1144, 1153, 

Compensaţiunea se operă de drept. ........... Î . 792 
Dificultate asupra cuvintelor repetând plata creanţei din art. 1153. 
Compensaţiunea nsinvocată în instanță se pâte opune chiar la 
executarea unei hotăriri cc. . 736 

Er6rea celor ce cred că compensaţiunea se pâte invoca din oficiu 
de judecători, ce 131 

Se pâte conveni a nu se opune compensaţiunea la obligaţiunea 
ce se contracteză. . 

Art, 1149. 

Dacă compensațiunea se mai pâle invoca după ce s'a notificat 
cesiunea unei din creanţe. 

„ Nu se pâte invoca o comypensaţiune operată dacă cesiunea uneia 
din creanţe a fost acceptată de debitor Î. [1 |. |... . .| 733 

compensaţiune, 

2. Aceleaşi soluţiuni în cas de urmărire 739 

este compensată 

Art, 1151, 
Se aplică regulele imputaţiunii plăţii. 

Efectele compensaţiunii 

Art. 1148. 
. Se sting ambele datorii până la concurenţa celei mai mici; 
. Cauţiunea este descăreată
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659. 
659. 
660, 
661. 
662, 
663, 

66£. 
665. 
666. 
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Pae. 
Dacă un cofidejusor pâte profita de compensaţiunea operată între 

creditor şi un alt cofidejusor. 

” SECȚIUNEA V 

Despre confusiune 

Art. 1154. | 
Definiţiune. Observaţiune ...........- o... 12 
Are loc mai ales în cas de moştenire . . . .:........ 743 

Nu are loc în cas de acceptare cu beneficii de inventar. 

Precum nici când s'a făcut separaţiune de patrimonii. 
Precum nici dacă cedatul moştenesce pe cedant. 

O speță particulară . . cc... .... a. 744 

Art. 1155. ” 
Efectul faţă cu cei-Palţi codebitori. 
Efectul faţă cu cauţiunea ... cc cc... cc... . 115 

Casul când se moştenesc între e! codebitorii solidar. 

SECŢIUNEA VI 

Despre perderea lucrului datorit şi despre diferitele casuri în cari îndeplinirea 

667. 

668. 
669. 
670, 
67. 
672. 

673. 
674. 

675. 

676. 

677. 

obligaţiunii este imposibilă 

Art. 1156. - 

Obligaţiunea se stinge când din forţa majoră nu se mal pâte 

executa . . a... 1746 

Efectul în contractele sinalagmatice . . . . . . . .. . .... Ti? 

mrebue să nu fie nimic imputabil debitorului. 

Se pâte conveni ca riscurile să privâscă pe debitor. 

Faptul unul al treilea se consideră ca:forță majoră. ... 749 

Efectele faptului debitorului faţă cu cauţiunea şi al cauţiunii, faţă 

cu debitorul principal. ” 

Efectul punerii în întârdiera.a debitorului ._,.. .... .... 

Furul este tot-dea-una în întârdiere. 

Nu însă şi pentru alte delicte. - -- : 

SECȚIUNEA VII , 

Despre acţiunea de anulaţiune saii rescisiune 

Aci nu este o stingere de obligaţiune pentru că ea se.consideră 

ca cum nu a existat. 

Dacă acţiunea în anulațiune este aceeaşi cu acea în rescisiune. . 751



1018 DREPTUL CIVIL 

678. 

686. 

697. 

688. 

659, 

690. 

691. 

692, 

693, 

694. 

695. 

696. 

097. 

698. 

699. 

700. 

1
9
 

Este vorba aci numai de nulitate relativă. 
Art. 1157. 

„In ce casuri minorul e dator să dovedâscă lesiunea. . 
Art. 1158, - 

„ Lesiunea trebue să resulte din însuşi actul, 
„ Aprecierea judecătorului. , . cc... 

Art. 1159, 

Art. 1160. 

. Trimitere la legea comercială. 

Art. 1161, 

Art. 1162. 

. Tatra cât faptul este imputabil. 

Art. 1104. | 

Acţiunea de în rem verso. 

Art, 1165, . 
In legea rumână majorul nu pâte invoca lesiunea. 

Art. 1160. 

  

2, Altfel declaraţiunea minorului că este major ar deveni o formă 
de stil. a 

„ Aplicarea regulei Hubilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia . . 

Aceaşi soluţiune pentru minor sati interdis, cână s'a împlinit 
tâte formele . .. ci 

Ratificaţiunea actelor” 

Ce presupune o ratificare a unui act, 
Art. 1163, 1167, 11683... a... 

A nu se confunda ratificarea en renunţarea la un drept. 
Ratificarea presupune o obligaţiune anulabilă. ..... 
Ratificarea unui act făcut de un incapabil. 
Ratificarea când consimțimântul. este viţiat. 
Ratificarea unut act cărui lipsese formele solemne. 
Conârmare expresă, confirmare tacită 
Ratificarea tacită prin trecere de timp. 
Ratificarea, donaţiunii nule. 
Excepţiunea din art. 1167 nu se pâte întinde, 
Efectele ratificării între părţi 
Ratificarea față cu terţii, 

PARTEA V 

CAP. IX 

Despre probaţiunea obligaţiuni! şi a plăţii 

 .. . . . . . . . . . . . . . . | 

. . . . 

. .. . 

161 

=
 

GG
 
1
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103, Numai faptele se probeză. . . cc... 1766 

104. Proba nu este facultativă pentru judecător, ci-i se impune. . . . 767 

705. Probele în materie penală . . cc... .. - 168 
Art. 1169. | ” 

1700. Cul cade sarcina probă ...... RR ae. 1770 

107, Proba negativă. . .. ... PD 172 

708. Aplicarea la servituţi. . . [cc . .. 113. 

709. Consecința insuficienţei probci. 
110. Divisiunea probelor . . . cc | cc... | Ti4 

711, Divisiunea în probă preconstituită şi probă simplă. 

112. Divisiunea probelor directe şi indirecte. i 

113. Divisiunea codului. . . [cc .. 115 

SECȚIUNEA 1 

Despre înscrisuri 

714, Este vorba de proba preconstituită. 

715. Divisiune. 

ŞI 

-Despre titlul autentic 

116. Inţelesul cuvântului: fiu cc... cc... ... 116 

717. Divisiune. 

[. Ce este un act autentic 

Art. l171, - 
718. Titlu şi act însemn6ză acelaș lucru. 

719, Cele patru condițiuni ca un act să fie autentic. ........ Cui 

720. Divisiunea actelor autentice făcută de Demolombe. . 

121. Legea din i Septembre 1886. Pentru autentificarea actelor .. 118 

722. Autoritatea care dă autenticitate. 

A. Tribunalele de prima instanţă. _ 

1723. B. Judecătoriile de ocâle. .. . . . . . . . . . . . . ..... 779 

724, C. Judecătoriiie comunali. i 

125. D. Autorităţile poliţienesci. _ 

126. E. Curțile de apel. . .. . cc... cc... mea. 180 

7217. P. Ofcerii stării civile. 

128. G. Grefieril tribunalelor. 

129. H, Portăreii. 

730. I. Consulatele şi legatele. 
731. Competența de loc. 781 

RESUMATUL MATERIILOR 

732. Dacă se pâte instrumenta pentru un act al unei rude. ..,. 
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Pag. 
  

II. Formele actelor autentice 

733. Cine redactâză actul. 
184, Formalităţile : "A. Identitatea părților . . . 782 
1735. B. Constatarea presintăriă actului. 

136. C. Păstrarea şi transcrierea actului, 

737. Casurile de nulitate 

1739. A doua nulitate. 

740. A treia nulitate, 

741. A patra nulitate. 

742. A cincea nulitate, . . ci 785 
143. A şasea nulitate. , 
"î44. Dacă autoritatea pâte refusa autentificarea pe motiv că actul con- 

țins clause nepermise de lege. ..,....... „186 
745. Dacă se pâte refusa autentificarea pe motiv de incapacitate a 

părţilor. 
746. Mijlocul de a ataca hotărirea de refus, : 
147, Dificultate când nu se potrivesce cele două originale. ..... 187 
7483. Nu se arată condiţiunile ce trebuesc să împlinâscă martorii. . . 783 
749. Dificultate a combina art. 19 cu art. 5 al legel din 1886. 
750. In cas de transportare la domiciliii trebue să se arate causa. . . 789 
751. Cum trebue să fie procura pentru actele solemne. ....... 790 

ITI.. Despre puterea actelor autentice 

Art. 1173—1175, 

A. Puterea probantă a actului autentic 

752. Principiul. 191 
753. Exemple de neaplicare a regulei. 
754, Atacarea actelor autentice ,......... nemo... 193 
755, Actele logalisate, . cc 1794 
756. Se observă întrun act dispositivul de enunciativul. ...... 795 

7 

B. Puterea obligatorie a um act 

707. Un act nu ar putea privi de cât pe părţile între cari se petrece. 
758. Observaţiune asupra actelor cari stabilese proprietatea ...,.. 796 

C. Puterea executorie a actului autentic 

il
 

o [!=
i 

„ Actele autentice pot fi învestite cu formula executorie ..... 197
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761. 
162. 

763, 

764. 
765. 

766, 

767. 
768, 
169, 

770. 

TI, 

772. 

181. 
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  Pag 

IV. Despre contratnscrisuri 

Art. 1175. Ă 
Ce este contraînserisul. , . . . . .. ... ..... a 798 
Faţă cucine contraînserisui are putere. . . ..... 199 

Terţii pot invoca un contraînscris. . 

Ş IL 

Despre actele sub semnătură privată 

Ce este actul sub semnătură privată 

Forţa actelor sub semnătură privată 

Nu are forţă executorie. | 

Forţa obligatorie este aceaşi ca a actelor autentice. . . . . . . .800 

Art. 1176—1178, 1182. | 
Actul sub semnătură nu face credinţă faţă cu terţi! în privința 

datei de cât din diua când acâstă dată a devenit certă. 

Actul contestat este supus verificării de scripte. : 

Articolul 1177 cată să fie combinat cu art. 162 proc. civ. .. . . Sui 

Controversă dacă data unul act sub semnătură privată pâte îi con- 

testat de cel ce a subscris acest act. . . .. . . . .. . . ... 802 

In ce chip priimesce un act cu semnătură privată dată certă . . 805 

Nu se admite alte moduri prin cari un act sub semnătură privată 

să capete dată certă. | i 

Ce se înţelege cu părţi, cu representanţii lor şi cu terţii. . . . 506 

Formalităţile dubluiui exemplar 

Art. 1179. 

„În ce consistă acâstă formalitate . . . . . cs... .... - 807 

„Ea este cerută numai pentru contractele sinalagmatice. 

„Nu se mai pâte contesta existenţa contractului pentru lipsa acestei 

formalități când contractul a început a se executa. 

„ Acestă formalitate nu este cerută ad solemnitatem . . . » .. „809 

Formalităţile bunului şi aprobatului 

Act. 1180, 1181. 
, Origina acestei formalităţi. | 

„Dacă cuvintele bun şi aprobat sunt sacramentale ........ 810 

„ Aceaşi regulă în codul comercial (art. 275). | : 

„In cas de deosebire a sumelor se ia cea mal mică. 

Bun şi aprobat nu se cer ad solemnitatem.
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Pag. 
  

Registrele comercianților 

Art. 1183, 1184. 
782. Registrele comercianților nu fac probă de cât între comercianţi . 811 
783.. Ele pot f invocate de cel ce nu sunt comercianţi, fără apută să 

le- dividă, ” 

Registrele, hârtiele, cărțile domestice 

Art, 1185 . cc... 
184. Face credinţă în contra celui ce a scris, când se menţionză o 

liberare. 
785, Efectul ştergerii menţiunii de liberare. 
186. Când face credință menţiunea unei obligaţiuni. . ....... 813 
787, Dacă pâte A forţat cine-va a presinta registrul sai fâia sa în 

justiţie. 

Art. 1186. 
788. Menţiunea pe act că s'a plătit, datoria. 
189. Duplicatele . . a. Q14 

Despre răbâje 

Art. 1187, 
790. Ce sunt răbâjele. Ce credință fac. 
791. Insemnarea în alt-fel de cât pe răboj. 

S1V 

Despre copiile titlurilor autentice ' 

Art. 1188... 
192. Originalul trebue presintat,, 
793. Excepţiunea pentru actele 'Stărir civili (art, 92). 
791. Copia ar face credinţă când ar dispare originalul. 
795. Și numai dacă este scâsă contradictoriiă. 
796. Alt-fel, lipsind originalul, copia face credinţă de cât dacă are o existență de 20 de ani. 
797. Copia scrisă de un oficer incompetent servă ca început de dovadă. ” 
798. Copiile copiilor nu aă nici o credință ,. 816



799. 
800. 

801. 

802. 
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816. 
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ŞvV Pas. 

Despre actele recognitive 

Art, 1189, 
Ce este titlul recognitiv. | . . 

Când face el credinţa . ... cc... . .. . 817 

Ş VI 

"Despre actele confirmative 

Ce este actul confirmativ, 
Art. 1190, 

Exemplu. 

Ce trebue să cuprindă actul confirmatir . . . 820 

Confirmarea tacită prin executare, 

Confirmarea tacită prin prescripţiune. 

SECȚIUNEA II 

Despre marturi 

Resumat istorie . cc... ... ei. 821 
In legea rumână nu se fac categorii de marturi ........ 822 

Afirmarea marturilor nu obligă pe judecător . ......... 823 
7 - 

- ŞI 

Despre casul când proba cu marturi nu este permisă 

Se observă că secţiunea nu are un alt paragraf. 

In principiă proba cu marturi nu este admisă. 

Art. 1191... 
Prima regulă . 1... [ceea eee... 824 

Discuţiune asupra cuvintelor despre un lucru Gre-care . . . . . e 826 

Nu se pâte dovedi cu martori faptul din comiterea cărui nasce 

obligaţiunea . . . . . .. ...... eee. 927 

A doua regulă o. eee. 828 

Dacă se pâte complecta un înscris cu martori ......... 329 

Saii data lui. Ă 

Excepţiune pentru actul simulat făcut în frauda legii. 

'Terţele pers6ne pot dovedi cu martori simulaţiunea. 

Distincţiune pentru faptele cari urmâză înscrisul. . . . . . .. 830
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819. 

„820. 

821. 

822. 

823, 

824. 

825. 

826, 

827. 

828. 

829. 
830. 

840. 

841, 

Pag. 
S IL. 

Casurile în cari prin excepţiune, proba cu martori este admisă 

A, Modiciiatea sumei 

Atunci când nu se trece peste 150 lei vechi .......... 831 

Dacă judecătorul trebue să respingă proba cu martori chiar când 

părţile na se opun. 
Art, 1192. , 

Unirea dobândii cu capitalul ... cc... nea e 982 
Art. 1193, 1194. 

Nu se pâte reduce la 150 de lei. 

Nici când ar fi rest din o datorie mal mare ;.......... 833 
Art. 1195, 

Unirea mai multor datorii . . . cc... . 834 

Nu se aplică art. 119 când este început de dovadă. 

Sancţiunea, regulelor de mai sus. 

Art. 1196, 

Explicaţiunea. - 
Cererile trebuesc unite chiar de nu ar fi cestiune de proba cu 

Martori cca ca 835 

Se exceplă cererile pentru cari creditorul nu a avut cunoscinţa. 

Cestiune pentru creanţele neexigibile. 
Secţiunea art. 1196 .... cc... eee ei... $36 

B. Existenţa unul început de probă 

Art. 1197. 

„ Ce este începutul de dovadă serisâ, 
2. Interogatoriul în justiție pâte servi de început de dovadă .. . 837 

„ Chiar afirmările avocatului, partea în numele cărei se vorbesce 
fiind presentă, 

. . Și refusul la o mărturisire pâte servi de început de dovadă . . 833 
„ Inscrisul trebue să emane de la persâna cărel se opune. 
„ Dacă se admite o scriere a mandatarulul. 
„ Se cere ca scrierea să nu fie contestată. 
„Nu se cercetâză în ce împrejurări s'a făcut înscrisul. 
„ Se cere că faptul să fie verosimil 

C. Imposibilitatea de a avea un act înscris 

Art. 1198.



812, 

813. 

834. 

845, 

S16. 

ST. 

S18. 

819. 
850. 
s51. 

“Art. 1199. pi 
852. Definiţiunea presumpțiunei, în ce diferă de proba î în general . : 8416 
853. Divisiune. 

| ŞI 
Despre presumpţiunile stabilite de lege 

"Art, 1200, 1202, pf 
854. Art. 1200 este incomplect. 

858. 

859. 

S60, 

861. 

862. 

868. 

864, 

865. 

866. 

867, 
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Pag 

Al doilea cas de imposibilitate. . . ...... ea. 942 
Nu se aplică la cărăuşi, ! a 
Unele casuri sunt asimilate cu depositul necesar. .:...... 843 
Perderea înserisului. 

D. Alaterie comevtială 

Articolul 56 codul comercial ....., eee 834 
Excepţiunea din art. 55 cod. comercial.” 
Trimitere Ja art. 296 şi 397 e. civ. 

Casurile în cart proba cu martori nu este admisă chiar pentru o sumă 
mal mică de 150 lei 

Locaţiunea ... ce 815 
Transacţiunea. , 

Anticresa şi amanetul. . 

SECȚIUNEA III 

* "Despre presumpţiuni 

„ In prima clasificare întră presumpţiunile de la art, 812 şi 940. 

„ In a doua categorie pot intra presumpţiunile. din art. 590, 602, 

603, 1138 şi 1837... cc. cc... 818 
7. Nu întră în nici una din categoriele arătate presumpţiunea Pater 

15 est, “ 

Nici presumpţiunile relative la gestaţiune din art. 8288 ..... 819 

Precum nici presumpţiunile de la art. 288, 289, 

Nici presumpţiunea de la art, 419. Ă , 

Presumpţiunea de la art. 754. N 

Acea de la art. 756... | [cc | 850 

Presumpţiunea de la art. 854. 
Acea de la art. 1359. 

Acea de la art. 1898, 1899. 5 | 

Divisiunea presumpţiunilor legail în presumpţiuni juris et de jure 

şi acele juris tantum . . . . . . . . . . .. |... . | săi 

Presumpţiune fundate pe o considerațiune de ordine publică sunt 

„Juris et de jure. . - 

6S155 | „ 65 

=
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868. 

869. 

870. 

371. 

872, 

873. 

814. 

875. 

876. 

877. 

878. 

819. 

830. 

851. 

882. 

853, 

884. 

885. 

886. 

887. 

sas, 

889. 

890. 

891. 

s9%, 

898, 

Cum trebue să înţelegem că nu se admite proba contrariă . . . 852 

La ce se referă cuvintele când legea a permis dovada contrarie. 

Cum înţelegem excepţiunea pentru jurămînt şi mărturisire .. ... 833 

Despre autoritatea lucrului judecat 

Art. 1201, 

"Consideraţiuni generale eee eee ee eee o... | „. 8351 

In legea rumână autoritatea lucrului judecat nu se propune ca 

excepțiune. . . . . n... Î.. | s55 

Divisiune. ” 

A. Cară sunt încheierile ce pot avea caracterul unei hotăriri 

judecătoresci 

Hotărîrile pronunţate în ţară străină , .. cc... . "e a 850 

Hotărîrile arbritrale, 

Incheerile contențiâse şi graţise . . . . ....... .... 857 

Transacţiunile. ,. cc. [cc . . .  .. . .. ... ... 853 

Incheeriie pregăâtitâre şi cele interlocuitorii ..........- 859 

Decisiunile provisoril. ” 
Când capătă o hotărire puterea lucrului judecat ...... + 860 

In care parte a unei hotăriri se găsesce ce sa judecat. .. ... S61 

B. Identitatea părților figurând în aceaşi calitate juridică 

Ce se înţelege cu părțile .. .......... . . ...... 863 

Judecata cu un erede aparent. 

Moştenitorii "părților. 

Judecata cu unul din coproprietarii aflaţi în indivisiune . . . . 804 

Debitorul represintă pe creditorii săi în cât privesce averea lul. 

Soluţiunea este alta pentru creditorii privilegiați sai ipotecari, 

existenţi la începutul judecății , „cc... ... S65 

Lucrul este judecat numai cu creditorii care at figurat în ju- 

decată. 

Mai mulți debitori constituiți printr'un singur act, 

Discuţiune pentru cocreditorii sati codebitorii solidari, a unei 

obligaţiuni indivisibili, fidejusiune 

Dacă există contradictori legitimi ..... e... e 813 

Hotărîrea prin care se schimbă capacitatea unei persâne. 

C. Identitatea obiectuhuă 

Nesiguranţa formulelor partea este cuprinsă în totul, totul mu este 

cuprins în parte. Exemple . . cc... 874
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Pag. 

D. Identitatea causel 

894, Ce este causa, Causa nu trebue cufundată cu motivele... .. 876 
895. Pâte fi lucru judecat pentru identitate de causă chiar dacă ac- 

țiunea este de natură deosebită, , 
896. Causa se confundă cu obiectul: In ce sens. ............ 817 

E. Influenţa criminalului asupra civiluhă 

897. Criminalui are influenţă asupra civilului. Care este adevărata 
consideraţiune . . . ci 8183 

893. Ordonanţa judecătorului de ipstrueţiune şi decisiunea camerii de 
punere sub acuzare .... cc 880 

ă Ş II 

Despre presumpțiunile cari nu sunt stabilite de lege . 

Art. 1203. . 

899. Presumpţiunile de fapt eee ee eee... „381 
900, Dificultatea a comenta finele art. | 

SECŢIUNEA IV 

Despre mărturisirea unei părţi 

Art, 1904—1206, 
901. Este vorba de mărturisirea orală. . . ss2 

902: Mărturisirea judiciară, mărturisirea extrajudiciară . . . 833 

903. Mărturisirea face probă numa! dacă este concluantă în vre-un . 

punct în causă. 

904. Mărtnrisirea se face numai asupra faptelor nu şi asupra unei 

disposițiuni legali . . . cc [cc ... _S84 

905. Mărturisirea.nu face.probă de cât numai în cestiunile în cari se 

admit transacţiunile particulare .. . , . . cc... cc... . 885 

906. Nu se admite în casuri în cari n'ar fi temere de frauda legii. | 

907. Mărturisiraa trebue făcută sai de persâna însăşi sati de acel ce | 

are o procură specială . ... .. cc... în... 586 

908. Nu face probă de cât fiind făcută de o personă capabilă. 
909, Retragerea mărturisiri! . ... o. cc... ... a. 887 
910. Retragerea nu pâte îi făcută pentru erdre de fapi. Cestiune pen- 

tru erbrea de drept . . ... cc. 1 eee eee. „a o „698 
911. Asemenea când a.fost dol saă violenţă. | 

912. Indivisibilitatea mărturisirei. ssd 
913. Mărtnrisirea complexă : îs... a. 

914. Apropierea a două specii deosebite.
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915. 

916. 

917. 

918. 

919. 

920. 

921. 

922, 

923, 

924. 

925. 

926. 

927, 
928. 

929. 

930. 

931. 

932. 

938. 
934. 
935, 
936. 
937. 

- 938. 

939. 

9410. 

941. 

942. 

9413. 

Pag. 

SECŢIUNEA V 

Despre jurămînt 

"Art. 1207, | „i 
Ce este jurămîntul ae 890 

Jurământul decisoriă ; jurămintul supletoriii. 

Jurămintul afirmativ, jurământul promisoriia Îi eee. . .. 891 

Divisiune. - 

SI. 
Despre jurămintul decisoriă 

Art, 1211, 1914, 

In ce constă acest jurămînt. 

Se consideră ca o transacțiune .., . . cc... . ..... 892 

Fiind primit un jurămînt nu se. mai pâte retrage. 

Nu se pâte da de cât asupra lucrurilor asupra cărora nu se pâte 

transige. - : 

Se pâte da chiar în contra conţinutului unui act juridic, 

Nu însă şi contra părței autentice a actului. 

Nu se pâte da pentru constatarea unul act solemn. 

Dacă se pâte da asupra unui fapt ilicit . cc... 893 

Jurămîntul nu pâte atrage autoritatea lucrului judecat. 

Jurămîntul în prescripţiunile mici, 
Discuţiune în materie de cambii (art. 349 c. com.) ....... 8941 

Art. 1208. 
Judecătorul are facultatea de a râspinge un jurămînt (art. 237 

proc. civ.) . cc... .... Ce "395 
Regulele de capacitate pentru deferirea şi referirea unui jurămînt, 

Dacă se pâte da jurămînt mandatarului, 

Art. 4209, 1210, 19219... cc... ... 898 

Jurămînt trebue dat asupra unul fapt personal. , 

Jurămiîntul de credulitate (art. 1906). ...... a... 897 

Se pâte da jurămîntul de credulitate tutorului. 

Asemenea moştenitorilur. 
Jurămîntul de credulitate 'pâte A dat şi în alte casuri de cât cel 

prevădut la art, 1906. 

Jurămîntul trebue să fie concluant, 

El pâte fi dat în orl-ce stare sar găsit procesul. 

Dacă partea cărei se deferă jurământul pâte schimba în răspuns 

cestiunea ...... . .. ..... eee... 898 

Jurimîntul având de obiect mai multe puncte. 

Consecința refusului de a jura. 
Aprecierea judecătorului pentru casul în care se răspunde că 

nu-şi aduce aminte.



916. 

917. 

948. 

9:19. 

950, 

951. 

"952, 

953, 

. Jurămâîntul dat în mod subsidiar 
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Art. 1213. 

„Nu se admite proba falsului jurămînt. Combinarea cu art. 290, 
Proc. cit. ca. 900 
Art. 1215—1218. 

Jurământul nu are efect de cât între părți. | 
Diferite soluţiuni în obligaţiunile solidari în fidejusiune . . . . 901 

Şoluţiunile cer 6re-cari restricțiuni .... cc... 902 

ŞI 

Jurămîntul supletoriiă 

Ce este jurământul supletorită. 

Art, 1219—1999 e. 903 
Pentru ce se numesce supletoriă. 

Puterea judecătorului de a face un maximum asupra daunelor- 

interese. . ! | 

În ce diferă de jurămîntul decisorii . . . cc... .... 904 

EL nu pâte fi referit. 
Se pâte admite proba falsităţii jurămîntului ,......... 905 

Tabla de materil ... ... . . 1. . . . . . . . . . . . . . .. 907
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VOLUMUI, XIX 
  

Despre contractul de căsătorie şi drepturile respective ale socilor 

„Pag. 
1. Introducere. 

2. Observaţiune generală ..... cc... 3 

3. Partea istorică .. . e. 4 

4. Divisiune. 

CAP. 1 

5. Nulla dos sine matrimonio ........ || mu. 28 

7. Acoperirea nulității pentru lipsa de voinţă nu face contractul 
valabii, 

8. O altă decisiune pentru o nulitate relativă. 

Art. 1928, 1227. 
9. Art. 1223 trebue complectat cu art. 1927... 24 

10. Inţelesul cuvintelor asociajiune conjugală  . ... 25 
Art. 1924.—1926, 

11. Libertatea pentru soci asupra clauselor. 
12. Observaţiune 6răşi asupra asociațiunii conjugale „ . ,...... 26 
13. Soci, în mod absolut, nu pot trata asupra succesiunilor. .... 27 
14, 

15. 
16, 

Nu se pâte deroga la disposiţiunile probibitive als legil. 
Daci se pâte conveni asupra religiunii care să se dea copiilor. . 28 
Clausa ca la desfacerea căsătoriei unul din soci să nu se recă- 

sătorâscă 

Art. 1228—1230,



28. 

30. 

31. 
32, 

38, 

34. 

3. 

36. 

37, 
38, 

39, 

40. 

41, 

42, 

43. 

4. 

45, 

46. 

4i. 

48. 

49. 

RESUMATUL MATERIILOR 1031 

+ Contractul trebue să precâdă celebrării căsătoriei. 
„ Contractul este solemn 

. Se aplică legea autentificărilor. „. 

„ Autentificarea se face la domiciliul bărbatului. 
Interpelarea ce trebue să facă părţilor oficerul stărer civile asu- : 

pra contractului matrimonial. 

„ Schimbările ce se aduc contractului matrimonial ....... . 

„+ Dificultăţi asupra cestiunii cari sunt formele procedurii civile mo- 

dificate de legea autentificărilor. 

+ Combinarea art. 788 proc. civ. cu legea autentificărilor ..... 

„ Dificultate asupra nulităţilor de formă. 

. Cestiunea competenţei. - 

27. Lipsa de transcripţiuni câna este constituit dotă un imobil 

Cestiune pentru contractele petrecute în ţară străină ....., 

.„ Ce se întîmplă dacă oficerul stârei civile nu interpelâză pe soci 

asupra contractului matrimonial. 

Ce intindere se dă condiţiunii ca să fie in presenţa şi cu coming 
“mdntul Mutual ee. 

Nu se cere presenţa celor ce au figurat la contract, honoris causa. 

Nu se cere presenţa părţilor pentru casul cână s'a complectat 

capacitatea sociului incapabil .. cc... .. 

Regula nu se aplică pentru modificările aduse la unele părţi ale 

contractului . . . . . . . . . . . . . . . ct... . .. .. 

Schimbările trebuese trecute în josul contractului original. 

Viciurile de formă nu se pot acoperi de cât înaintea celebrărei 

căsătoriei . ., . . . 1. . |. . . cc... . . . ct... 

Disposiţiunile codului comercial relative la contractul de căstitorie. 
Art. 1231. 

Minorul fgureză singur în contracte .... cc... . 

Minorul este asistat de acel al cărui consimţimint sv cere pentru 

validitatea căsătoriei. 

Dacă tutorul pâte face contractul. 

Se pâte consimţi la ori-ce clausă . . .. . cc cc... 

Este de observat să nu se trâcă clause străine convenţiunii ma- 

trimoniali. 
Cum se urmâză când minorul.are interes contrar asistentului. 
Dacă minorul neasistat trebue să dovedâscă lesiunea când atacă 

"contractul . . . . . . . |... [| [ . [ . . . ..... | 

Sociul minor rămâne incapabil după celebrarea căsătoriei. 

Cestiune dacă regula habilis ad nupias habilis ad pacta nuptialia 

„este generală ,. ce... 

Dacă regula se aplică "celui pus sub consiliă judiciar. 

Incapacitatea unel părți face contractul anulabil numai în inte- 

resul lui ...c.. . ... .... îm... 

Dacă se pâte ratifica în timpul căsătorie ee eee ae. . 

Dacă se pâte ratifica după desfacerea căsătoriei. 

31 

33 

34 

"37 

39 

40 

4i 

42 

43 

ji
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50. Expunerea unui alt sistem . ... i 

Art. 1232. E i. 

51, Contractul matrimonial nu este susceptibil nici de termen, nici 

de condițiune . .:. .. [| i... 

52.- Dacă adoptarea unul regim este supus condițiunii. ....... 
53. Ce se înţelege prin regim. , ! 

b4. Care este-la noi regimul legal . . .. co. 

CAP. IL 

Despre regimul dotal 

55. Divisiune. : . 

56. Cum se caracterizâză regimul âotal. . . . cc... 

Art. 1233, 1234. ! 

57. Ce este dota în înţelesul larg şi technic. 

58. Ce este dota ........... ee. 

SECŢIUNEA I 

Despre constituirea dotei 

Art. 1225, 1986, - cc cc... - 

59. Se pâte constitui tâte bunuri presinte şi viitâre. ..... i. 

60. Interpretarea este în înțelesul bunurilor presinte. 

61. In ce înţeles dota nu pâte fi constituită nici mărită în timpul că- 

- sătoriel. 

62. Exemple de mărire a zestre! . . . . cc... cc... .. 

63. Cum pâte fi micşorată dota în timpul căsătoriei. 

64. Discuţiune dacă fiind constituite dotă bunuri viitâre, se pâte dă- 
rui femeii cu condiţiune ca darul să nu intre în dotă 

65. Obiectul art. 1237—19239. 

Art. 1237—19239. 
66. Constituirea făcută de tată şi mumă fără a se arăta partea fe- 

CĂI e... 

67. Deosebire de art. 15it ce, N. e 
68. Constituirea dotel de părinte având fata | averea sa, 
09. Dacă se ice că se constitue cu din-averea fete! părintele consti- 

tuitor complectâză suma arătată în act. 
“Art, 1940. 

10. Constituitorul paranteză dota . .. .. . |... |. |. . . |. . o... 

11. Coniroversă dacă constituirea dotel este un act oneros sati gratuit. 
Art, 1941, 

72. Dobânda la-aota promisă curge din diua căsătoriei. 
73. Dacă se urmâză aceeaşi: regulă pentru cele-l'alte fructe . . . ... 

51 

  

49 

50 

Qi
: 

c>
 

56 

-
 
o
 

60 

61 

62 

GA 
74. Dacă bărbatul pâte renunţa în făvârea constituitorului la dobândi. :



76. 

77. 

79. 

80. 

81. 

82. 
83. 
84. 

85. 
86. 
87. 

88. 

89. 
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„ Bărbatul pâte, pe. răspunderea lui, primi un: obiect. drept bani 
constituiți dotă. 

SECȚIUNEA II 

Despre condiţiunea averii dotale în timpul căsătoriei 

Divisiune. .... 

I. Despre drepturile socilor asupra averii dotale 

ŞI 

- Drepturile femeii 

Drepturile femei! se stabilese prin combinarea diferitelor texte 

ŞII. 

Drepturile bărbatului 

. Bărbatul are asupra dotei dreptul de. admainistraţiune şi dreptul 
de folosință ... cc 

A. Dreptul de administraţiune” ' 

"Art, 1942, 
Art. 1268, 1269. - 

Dacă se pâte conveni ca bărbatul să nu aibă dreptul de admi- 
nistrațiune .. ca 

Bărbatul nu pâte arenda sai închiria bunul dota] pe mai mult - 
de cinci ani. 

Contractul pe un termen mai lung se „reduce când bărbatul perde 
“administraţiunea dotei. 

Limita pusă de lege pentru reînoirea contractului ,...... 

Bărbatul este representantul averii dotale ....,. 

Inaintea justiţiei bărbatul nu are de cât puterile unur mandatar 
ordinar. 

El nu pâte încuviinţa la o o cerere. 

Discuţiune pentru facerea împărțirii . . . . a 

Dificultate pentru hotărnicii. - 

B. Dreptul de folosinţă |. 

Se tratâză ca ori-ce usufructuar. .. .... ae 

Art. 1243, 1244. 
Se acordă acest drept. ca o compensare a întreţinerii căsătoriei 

Pag. 
  

„07 

"i 

12 

73 

-l
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i
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90. Drepturile creditorilor bărbatului asupra veniturilor dotale. 

91. Ingrijirea ce trebue pusă de bărbat pentru averea dotală. — Di- 

fcultate . . . . 1... cc... .. 

0. Dreptul de proprietate 

Art. 1245, 1246. 

'92. Băcbatul capătă proprietatea zestrei când ea se compune din lu- 

„ceruri fungibile. 
93. Discuţiune dacă bărbatul pâte pune în compensaţiune o creanță 

dotală cu aceea ce el datoresce debitorului sume! constituită. . 

94. Bărbatul capătă proprietatea mobilelor dotali preţuite, afară dacă 

nu s'a dis că prețuirea nu face vindare ......... 

95. Preţuirea imobilelor constituite dotă nu trece proprietatea lor 

bărbatului. 
96. Trimitere . . . . .. . neo ao [. . . |... ..... 

II. Despre dota mobiliară 

Art. 1249. 

97. Citaţiunea este greşită. - 

98. Instrăinarea mobilelor dotale. Renunţarea femel la garanţia datei 

III. Despre înatienabilitatea imobilului dotat 

ŞI 

Principiul 

Art. 1248. | 
'99. Imobilul dotal este inalienabil. . 

100. Nu se pâte face nici un act cu caracter de înstrăinare, a. . 

101. Controversă pentru împărţire. 

102. Femeea pste dispune prin testament de imobilul dotal . Î. 

103. Instr&inarea indirectă. 

104. Disposiţiunile codului comercial relative la imobilul dotal. 

105. Femeea pâte fl exproprială pentru causă de utilitate publică . . 

106. Nu se pâte înstrăina în urma unul quasicontract. 

10. Se pâte urmări pentru un delict chiar numat civil, 

. 

II Vf
. 

Excepţiunile 

A. Clausa de înstrâinare previdută în contractul de căsătorie 

Art. 19252. 
108. Se pâte stipula prin contractul de căsătorie că imobilul consti- 

"tuit dotă să fie alienabil 

Pag. 
  

80



109, 

110. 

iii, 

_B. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

i1?, 

118, 

119, 

120. 

121. 

122, 

123. 

124. 

123. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131, 

132. 

133, 
134. 

135. 

136, 

137. 
138. 
139, 
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O asemenea, clausă se interpretâză restrictiv | 
Aplicare pentru dreptul de urmărire al creditorilor femeei. 
Aplicarea pentru cele-l'alte înstrăinări. 

Casurile în cară se pole înstrăina imobilul dotal cu simplu consimţimint 
al socilor, fără să fie trebuință de întervenţiunea justiţiel 

Se pâte înstrăina dota pentru căpătuirea copiilor eşiți din că- 
sătorie ... cc... 

Citaţiunea inexactă a art. 1250. 
In cas de refus sati imposibilitate a bărbatului de a autorisa, 
justiţia o pote face. | 

Inţelesul cuvîntului căpătuire. 
Cine sunt cuprinși în copii 

Se cuprind nepoţii. 
Instr&inarea este permisă chiar având fomeea parafernă. 
Înţelesul cuvintelor a da imobilul dotal, 
Se pâta ipoteca imobilul. 
Controversă pentru afectarea imobilului în garantarea zestrei . 
Nu se pt» înstrăina imobilul dotal pentru plata unei dote con- 

stituită, 

A se cerceta că nu cu pretextul de garantare a zesirei să se pa- : 
ranteze alte datorii. 

Modificare în text de art. 1555 C.N. 
Modificare a art. 1556 O0.N............., a 

O. Casurile în car! înstreinarea nu este permisă de cât cu autorisarea * 
justiţiei şi în formele determinate de lege 

Art. 1259, 1204 cc .. 
„ Instrăinarea nu este permisă de cât în anume casuri şi în forma . 

vînqărilor publice. 

In ce limită se pote discuta o autorisare dată de justiţie | 
Se admite în general şi ipotecarea. 

Se cere în tot-d'a-una consimţimîntul femeei. 

a) Primul cas . ... . e. 

Nu pentru prevenirea închisorii. 

Numai scâterea din închis6re a bărbatului şi a femeil. 

b) Al doilea cas . . . . |. 1. |... [Cc 

Nu pentru a se da alimente constituitorului. 
Ce se înţelege prin alimente. 

38 

39 

90 

91 

93 

94 

Nici pentru alimente copiilor femeii în afară de căsătoria de faţă. .. - 
Sati unui copil adoptat, ori natural .. . . cc cc... ” 

c) A] treilea cas. 

Cum se pâte admite înstrăinarea pentru plata datoriilor consti- 

tuitorului zestrei.
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47, 

148. 

149, 

150. 

151, 

152, 

153, 

154. 

155. 

156. 

153. 

158. 

159, 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174, 

175. 

176. 

Pag 

"440. Imobilul dotal era ipotecat la constituirea zestrei. . . . ... . 97 

141. Când constituirea este cu titlu universal. ii 

142, Casul constituirii dotei în bunuri viitâre. 

143. In privinţa datei certe comparaţiunea între textele frances şi 

"PUMÂN e o... [| |... . . [| cc... .. ..  .. ... "98 

144. Pentru constituitor neapărat se cere ca datoria să aibă dată certă. 

145. O a doua deosebire între textele frances şi mmân ......» „99 

146. Nu se caută data exigibilităţii. 

Sai dacă condiţiunea suspensivă se împlinesce în timpul cășă- 

toriei. | | | 

Natificarea în timpul căsătorici a unei datorii anulabile. . . . . 100 

Oreditorii anteriori -căsătoriel pot urmări imobilul dotal. 

Bărbatul pâte pretinde să i se respecte drepiul săi de folosinţă. 

Deosebire între creditorii anteriori şi cei posteriori căsătoriei. , 

Creditorii posteriori desfacerii căsătoriei . . . . . . . . .. 101 

Al patrulea cas. 

Numai pentru reparaţiuni mari, 

Și numal pentru reparaţiuni necesaril. 

Al cincilea cas. .. [cc . 102 
Inâivisiunea pâte fi chiar cu bărbatul. 

Nu se caută cine a cerut împărţirea. 

Al şaselea cas. — Schimbul. — Condiţiunile .. .... 103 

Cestiune pentru casul în care imobilul datal este în valre mat 

mică de cât acela cu care se schimbă ....... 104 

Art, 1255 . .... ... [eee eee... . 105 

Nulitatea înstrăinăril este relativă, 

Femesa este în drept a ataca înstrăinarea. 

Se pâte exercita de bărbat, cât el are administrarea dotei. 

Eredii femeii ai acţiunea. 
Discuţiune pentru creditorii fomeil anteriori căsătoriei Î.. 1 106 

Bărbatul nu are acțiune după desfacerea căsătorii sai după se- 

„paraţiunea de bunuri. 

Moştenitorii bărbatului nu aă acţiunea. 

Nulitatea pâte fi acoperită . . . cc... . ..... „ 107 
Dreptul de oposiţiune al femeii după desfacerea căsătoriel. 

Dreptul femeii de a lua măsuri de asigurare chiar în timpul 

căsătoriei. , 
Femea.care a consimţit la înstrăinare.nu este ţinută în principi 

la daune interese ... ... . . . . . . .  . . ....... 108 

Şi acâsta nici chiar asupra averil sale parafernale. ! 

Instrăinarea pâte fi valabil garantată. 

Situaţiunea âificilă a cumpărătorului. . 
El pâte usa de dreptul prevâdut la art. 1364. ........-. 109 

Bărbatului care atacă înstr&inarea nu i se pâte opune regula 

Quem de evictione,



177. 
178. 
179, 

180. 

181. 

182. 

183. 
184. 
185, 

1%, 
187. 
183, 
189, 

190. 

191. 
192, 

193, 

194. 

195. 

196. 
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Pag. 
EL însă este ținut la daune interese .:. cc. 110 
Efectul anulării căsătorie. 

Fructele nu se restitue nici chiar de cumpărătorul de rea ere- 
dinţă. . Si - 

Regularea construcţiunilor. . . . cc... e 10 
Dificultate cuni: să se plătâscă aceste construețiuni. 

Cestiunea reparațiunilor Pee ae. . 112 

IV. Transformarea dotei în timpul căsătorii 

Insuficienţa legii. 

Art. 1241, 

Imobilul dobândit cu ban! dotali nu este dotal. 

Niei imobilul dat în plata unei creanţe dotale. 

Nică chiar imobilul cumpărat cu preţul unui imobil doial, de- 

clarat alienabil . ee 113 

Clausa de întrebuințare (clause d'emploie). | 

Clausa de reîntrebninţare (Clause de remploie). 

Se cere consimţimiîntul femeii. 

Se cere ca în actul de cumpărare să se spue că imobilul devine 

dotal. : 

Cea ce rămâne din înstrăinarea sati ipotecarea imobilului dotal 

pâte fi întrebuințat pentru dobâniirea unul alt imobil care de- 

vine dotal . . . cc... |... . . [ . ..  . . ..... 114 

Asemenea pentru dobândirea eu suita întrun schimb. 

Dacă pentru imobilul dobândit s'a dat mal mult el nu e dutai 

de cât în proporţia sumel dotale. . 

Cumpărarea unul imobil cu banii din o „expropriere pentru 

causă de utilitate publică. 

Ce este dotal după împărţire când s'a constituit dotă o parte în- 

divisă dintrun imobil . ce. 115 

Sai dintr'o universalitate . . . . . . . . . .  . .  ....... 116 

Se pâte prevedea întrebuințarea bunurilor ce sar obţine prin 

„împărţire. 

197. Dihcultate în casul de raport al imobilului constituit dotă . . . 117 

198. Intrebuinţarea trebne să se facă în timpul căsătoriei. . ) 

199. Intrebninţarea prevădută este obligatorie pentru bărbat. 

200. Bărbatul este răspunqător de felul întrebuințării . . . . . . -.. 118 

201. Discuţiunea asupra celui de al treilea care dă banii preţului imo- 

bilului dota. cc ch. 119 

202. Saă plătesce creanţe dotală. . . . e oc... 120 

V. Despre separaţiunea de patrimonii 

121 203,  . . .  . .. .. .. . . . . . . . . .t. . Divisiune . .... - 
Lai
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Pag. 

A. Când pote avea loc şi de cine pote fi cerută separaţiunea de 

patrimoniă 

204. Rosumat istorie . ......- EI i „192 

„Art, 1956, 

205. Separaţiunea pâte fi cerută când zestrea este în pericol, . 

„ Asemenea când veniturile dotale nu se întrebuințăză pentru sus- 
ținerea căsătoriei. 

207. Consecința declarării în faliment. 

208. Se cere când bărbatul este pus sub înterdicţiune:i . .. . . . . 193 

209. Numai femea pste cere separaţiunea de patrimonii. 

Ari. 1257. 

210. In ce cas creditorii femeii pot cere separaţiunea de patrimonil. 

211. Succesorii femeii pot continua cu cererea. ,...... „194 

212. Se pâte cere şi în cas de divorţ. a 

213. Creditorii bărbatului nu ai. interes a cere separațiunea de pa- 

trimonil. 

B. Procedura 

Art, 1258—1260, 1262. Proc. civ. art. 6283—632 .. .. . . . . 195 

214. Autorisarea preşedintelui tribunalului . . . „126 

215. Publicaţiunile. 

216. Luarea unor măsuri provisorii care ar fi necesarii,. 

217. Cercetarea tribunalului. . cae OY 

218. Publicarea hotărtrit. - 
219. Executarea ei. — Dificultate. . .. cc... .. a 123 

C. Drepturile creditorilor 

Art. 1257 al. (1, 1263, 1264, — Proc. civ. 633. | - 

220. Dreptul de intervenire. „cc... ... "180 

221, Atacarea hotărîrii. — In ce mod se face. | 
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D. Efectele separaţiunii de pairimonii 

Art. 1965—1967. .,...... IE mea 131 
. Incetâză administrarea şi folosinţa bărbatului. 

„ Capacitatea femeii. 

„ Dificultăţile asupra înstrăinării averil mobiliare. ... . „182 

„ Femeia nu pote dispune de creanţa ipotecară ce are contra băr. 

batuluy, 

„ Controversa dacă se pâte înstrăina dota imobiliară . . . . . . . 134 

+ Efectul retroaciiv al hotărirei, .. cc... e 186 

„ Femeia trebue să contribue cu venitul dotal la întîmpinarea ne- 

voilor căsătorie.
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233. 

234. 

235. 

236. 

231. 

238, 

239. 
240. 

241. 
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243. 

244, 

245, 

246. 

947. 

248. 

"949. 

250. 

251. 

952. 

253. 

., Efectul încetării separaţiunei de patrimonii . 

. Drepturile câştigate de terţii se respectă . 

_ RESUMATUI, MATERIILOR 1039 

Ii. Cum încettză separaţiuuea de patrimonii 

Art. 1270. Proc. civ. 634—637 . . . . |. . . . . . . . . . . . . 

. Socii pot conveni la: Încetarea separaţiunel. de patrimonii. In 

ce mod. 

. ... . 1... . |. . . . . 

“SECȚIUNEA UI 

Despre restituţiunea dotei 

. Introducerea de redactorul rumân a art, 1271 care arată când 

trebue restituită dota. 

Art. 1971, 

La desfacerea căsătoriei. 

In cas de separaţiune de patrimonil. 

Casui de faliment al bărbatului. . . . cc . . . ... . ... 

Cele-l-alte casurt.în cari bărbatul perde administraţiunea dotel. 

Casul de absenţă a ori-cărui din soţi. 

Afară de casurile determinate de lege restituirea dotei nu este 

valabilă. 

Art. 1277, 

Ce trebue să dovedâscă cel ce reclamă o restituire de dotă. . 

Dacă dota nu este constituită de femee, priimirea dotel de bărbat 

se face în ori-ce mod. 

Câte o dată acâsta chiar în constituirea făcută de femes pentru 

bunurile viitâre. ......... 

„In ce cas se dispens6ză femeia sai moștenitorii ei de dovada pri- 
mirei zestrei . . . . . cc . . [n . | 

Bărbatul are în ori-ce cas recursul contra constituitorului. 

Art, 1979—1976. eee... 

Epoca când să se facă restituirea. (Art. 793 c. com). 

Dreptul femeii de a lua-unele obiecte chiar nefiind proprieta- 

stea ei , 1. |... [ea . .. 

Cari sunt aceste obiecte. 

Dacă femeia trebue să dea aiferinţa valorii între ce priimesce şi 

între ce a adus dotă . . «cc... cc... 

Restituirea dotei care consistă în drepturi. 

Special pentru usufruct. 

Restituirea imediată a obiectelor . . . . cc... cc... .... 

Reparaţiunile făcută de bărbat imobilelor dotall. 

Dificultatea pentru construcţiunile noi . . .:. .- a... 

Dacă, având drept la despăgubire, bărbatul are dreptul de reten- 

Pag. 

141 

146 

147 

MS
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254, 

255, 

256. 

257. 

258. 

959, 

260. 

261. 

202. 

263. 

264. 

265. 
„266. 

267. 
268. 
269. 
270. 
271. 

2172, 

213. 

274. 

275. 

216, 

2717, 

278. 

279, 

Pag. 

Femeia pâte esercita. ceea ce se numesce în Francia le droit de 

reprise. i 

Dificultate în cas de faliment al bărbatului . mea... 150 

Termenul de un an acordat bărbatului. ........ ee 151 

Acest termen nu se acordă în cas de separaţiune de patrimonil. 

Clausele contractului dotal asupra termenului trebuesc respectate. 

Se aplică tâte regulele relative la termen. 

Trimitere asupra luării inscripţiunii. 

Termenul se acordă şi moștenitorilor bărbatului 

Art. 1278—1280. - 

Dobânda zestrei se datoresce din diua evenimentului care pro- 

vâcă restituirea, 

Alegerea femeii între dobândi sai întreținerea în anul de doliă. 

Ea în ori-ce cas are drept la vestmintele de dolii şi la locuinţa 

  

Modul împărţirei fructelor naturali la restituire. 

Regula nu se aplică la constituirea dotel. 

De când începe anul. 

Cum se plătesc cheltuelile culturei. , 
Fructele ce se percep pe o peri6dă mai mare de un an... .., 154 
Trimiterea explicării art. 1281. 

Trimiterea explicării art. 1282, 

SECȚIUNEA IV 

Despre averea parafernală 

“Art, 1988. ae 
Presumpţiunea muciană . 155 
Cum se probâză existenţa paraferner, . 157 
Art, 798, 799 ce. com. 

Art. 1285. 
Femeia are administraţiunea parafernei. 
Dacă pentru acâstă administrare se cere autorisarea bărbatului 158 

Art. 1284. 
În ce cas femeia este datâre să contribue la sarcinile căsătoriei 

cu din paraferna sa. 
Art. 1286. 

Art. 1287, 
Introducere
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281. 

253, 

984. 

285. 

286. 
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„ Al treilea element constitutiv al vinţării este preţul , 

RESUMATUL MATERIILOR 1041 

In ce constă societatea de acquisițiune 

Insuficiența legei rumâne. 

Art. 1288—1290. 

o. . |. . . . . . . . . . 

. Se face deosebire între patrimoniele fie-cărui socii şi acela al so- 
cietății . 

Dacă femeia pâte cere separaţiunea de patrimonil. 
Dificultate asupra liguidării. 

Cum se face liquidarea. 
Art. 1291—12+83, 

Prelevarea zestrei femeii, 
7. Femeia ia mai întâii averea sa chiar parafernă, 

„ Dacă femeia pâte renunţa la comunitate 
. Contractul de comunitate este în ori-ce cas cu titlu oneros cc... 

TITLUL V 

Despre vîngări 

„ Divisiunea titlului, 

CAP.I 

- Despre natura şi forma vingării 

Art. 1294, 1295, 1803, 1304 

. Definiţiunea vîndării. — Comparaţiune cu dreptul“ roman şi legea 

Calimah. — Critica definițianii. . .. . - . . . |. . . . . . . . 

. Primul element constitutiv al vinţării es:e consimţimântul părţilor, 

— Vindarea este un contract consensnal. — Proba. Compară 

ec. com. art. 460—49 . n... . . . . . . |. . . . |. . . . . . . . . 

„ Critica cuvintelor vindarea este perfectă între părți, din art. 1295, 

„ Al doilea element constitutiv al vindăriă este să existe un obiect. — 
Nu este indispensabil ea proprietatea obiectului vîndut să se 

transmită cumpărătorului în momentul vînqării. ....... 

Preţul trebue să fie în bani. 
„ Preţul trebue să fie serios, adică real şi să nu fie ridicol în ra- 

port cu valbrea lucrului vîndut. . . . . .. .  . .. . .... 

., Preţul trebue să fie determinat sat cel puţin determinabil. 

Sunt afară de casul citat de lege şi altele unde preţul să fie de- 

terminabil. 

Preţul nu este nici chiar determinabil, când se prevede ca el să 

fie convenabil, — Comp. $$ 1417, 1430, art. 60, 61 şi 40 codul 
comercial în... | . 1... . 1... . . . . |... .. . |... . ... . | 

68155 , 86
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12. Desființarea dreptului de protimisis (Caragea C II. P. III, art. 7, 

Calimach $ 1432-1437) prin legea din 1840. ......... 

3. Părţile pot conveni a se da în anume cas preferința vîndătorulul. 
Exemplu. Condiţiune. .... 

14. Nereproducerea art. 1585 c. N. 

Art, 1297, 1299. 

15. Arvuna. Comp. art. 31 Caragea de la Pindări, art. 1506 e.N.. .. 
16, Arvuna nu pâle fi cerută când vîndarea este nulă 

1î. Arvuna face parte din preţ. 

18. Arvuna se restitue când părţile desfiinţâză vîndarea. 

19. Arvuna se restitue încă când vîndarea devine imposibilă. 

Art. 1290, 1299—1802. .. co... 
20. Vîndarea pâte fi susceptibilă de modalităţi, condiţiune, termen. ' 

21. Vîndarea pe încercate, 

22. Vînqarea lucrurilor ce obicinuit se gustă. 

23. Deosebirea între vîndarea pe încercate şi vîndarea lucrurilor cari 

se gustă. . [| fc... 

24. Viîndarea cu ridicata a unor mărfuri aflate într'o magazie. 

25. Vindareă a unei cantităţi din mărfurile aflate în cutare magasin . 
26. Continuare. 

21. Vîndarea a întregel mărfi aflată în magazin pe preţul de atâta 
măsura. 

28. Controversă a sei în care din art. 1299 şi 1300 se pâte pune casul 
arătat . . . . |. . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . . . 

29. Soluţiunea când s'a vîndut o parte alicotă din mărfurile aflate în. 
magasie . . | cc... [cc .. .. 
Art. 1305. 

30. Spesele vîndării privesc pe cumpărător 

CAP. II 

Cine pâte cumpăra saii vinde 

31. Inainte de tâte se aplică regulele asupra capacităţii de a contracta 
în general. * 

32. Aci este cestiune de unele incapacităţi speciale. 
Art. 1306. 

33. Principiul, 
31. Casul prevădut de art. 514, proc, cip... 
35. Incapacităţile speciale din codul penal. " 
36. Codul com. relativ la membrii consiliului de administrațiune al 

societăţilor anonime. ! 
Art. 1807. 

37. Consideraţiunile pentru carl se prohibă vîndarea între soci 
38. Prohibiţiunea nu se pâte întinde la tâte contractele sinalagmatice. 

Paz. 
  

190
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65. 

66. 
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68. 
69. 
70. 

RESUMATUL MATERIILOR 1043 

Se exceplă casurile de lichidare, Primul cas 

Al doilea cas. 

Dificultate pentru restituire de dotă fără să aibă loc separaţiune: 

de patrimonii 

Al treilea cas. 

Cele trei casuri sunt date ca exemple. 

Nu pot intra aci casuri cu totul străine. 

Probhibiţiunea se aplică şi la vîindările publice. ........ 

Vîndarea făcută în contra prescripțiunii legii este numai anula- 

Di ce eee... | 

Pâte ataca vîndarea fie-care din soc. 

Creditoril şi moştenitorii socilor pot asemenea ataca vîndarea . . 

Dacă vîndarea ascunde o donaţiune care trece peste cotitatea dis- 

ponibilă aplicării art. 934, 935 şi 944... .. .. 

. Soluţiune când actul cuprinde în parte o donaţiune deghisată, ră 

în cea-laltă o vîindare .. . . . cc... ... 

Art. 1308... 
+ Consideraţiunea ps care se fund6ză. 

. 4) Se vorbesce numai de tutor. 

„ Prohibiţiunea se aplică ia tutorul ad-hoc şi la cotutor, 

„Nu şi la curator sai la consiliul judiciar . . . ... . 

„.b) Orl-ce mandatar însărcinat de a vinde o avere. 

„Nu se aplică la mandatarul însărcinat numai cu administrarea 

averii. 

. Administratorii averilor publice. ...... eee ee... | 

„ Oficianţi! pablici prin cari se vînd unele averi. 

„ Curatorul succesiunii vacante. 

„Bredele beneficiar ....... ee eee eee... 

„ Dacă mandatarii pot cere anularea vîndăril. 

. Trimitere asupra preseripţiunii. | 

„ Mandantul pâte cere cu nulitatea actului şi daunele-interese . . . 

Art. 1309. 
Consideraţiunea pe care este funăată. 
Ce se înţelege cu judecători. 

Trimitere pentru ceea-ce se înţelege cu drepturi litigi6se. 

Felul nulităţii. 

CAP. III 

Despre lucrurile car! se pot vinde 

Art. 1310. 

Trimitere în privinţa lucrurilor ce nu sunt în comercii. . . . . 

Viîndarea unor lucruri este supusă unor măsuri de siguranță. 

Monopolurile. 

201
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82. 

53. 

81. 

85. 

s6. 

Pag. 

Art. 1311. 

71. Aplicarea principiilor generali. , 

-12. Critica alin. II... cc... .. aa 208 

CAP. IV 

Despre obligaţiunile vingătorului 

13. Generalităţi .. ce... 204 

„174. Divisiune. . 

SECȚIUNEA I 

Disposiţiuni generale 

Art. 1312, | 

75. Consideraţiunea pe care se fundâză regula critică . ...... 205 

16. Respingerea propunerii lui Laurent că art. se aplică numai pen- 

tru clausele relative la obiectul vînqării. 

77. Cele-Valte reguli de interpretare se aplică contractului de viu- 

qare. . . cc... eee ea... „+ 906 

Art. 1318, 

18. Cele două obligaţiuni principali ale vîndătorului. 

SECȚIUNEA II 

Despre predarea lucrului 

19. Divisiune. 

A. Ce este predarea 

Art. 1314. ” 

80. Definiţiunea nu este tot-d'a-una exactă .. cc... 207 

81. Obligaţiunea de a preda este o condiţiune care ține de natura 

vînqării. 

B. Cum se face predarca 

Art. 1315—1318 ..... eee eee 208 
Origina romană a regulelor aci stabilite, 

Expresiunea tradiţiune trebue luat în înţelesul de predare. . . 
Predarea imobilelor. .......... DR ea a 209 
Predarea mobilelor, . 
Casurile când predarea nu. este necesară,



87. 

83. 

89. 

90. 

91. 

100. 

101. 

104. 

105. 

106. 
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Pag: 
Predarea lucrurilor incorporali, 

Critica legii. Importanța predării din punctul de vedere al pre- 

scripțiunil . . cc cc... .. [eo | 

C. Unde se face predarea 

Pentru imobili. 

Art. 1319, 

Pentru mobili predarea se face la locul convenit. ....... 

Dacă locul predării nu este determinat, ea se face unde se găsia 

Imcrul în timpul vînqării. 

D. Când trebue să se facă predarea 

Art, 1320—1323, 1325. 

tica opiniunii lul Laurent ... cc... ... o... 

„ Predarea trebue făcută în momentul vîndării chiar dacă s'a dat 

un termen cumpărătorului. 
. Afară numai de casul de faliment sati deconfitură a cumpărăto- 

rului. 

. Controversa asupra ceasului când cumpărătorul era în acâstă stare 

la epoca vîinqării. . ...-...... ceea 

B. Ce trebue să cuprindă predarea 

Art. 1824, 

. Interpretările ce se pot da primei disposiţiuni a articolului . » 

98, 

99. 

Dreptul cumpărătorului de a av6 fructele din diua vîndării. 

Dificultate practică .. . . . . . . . . ... . ... .  . . 

Art. 1325, 

Aplicaţiune . . . . . . . . . ... .... |... .. 

Un alt exemplu. 

Art. 1320—133% . ....... Î . . |... . . ...... 

2. Regula. — Vîndarea unul loc determinat cu arătare ds întindere, 

pe atâta fie-care unitate . . . . î . . . .. ...... .... 

„In acest cas are loc crescerea şi scăderea preţului proporţional 

cu ceea ce este mai mult sati lipsesce. — Consecința diferinţei 

de redacţiune între codul rumân şi cel îrances., . . ...... 

AL doilea cas. Vîndarea unui loc determinat cu întindere arătată 

pe un termen fix. 

Dacă în acest cas cumpărătorul ar putea cere resilierea când 

escedentul trece peste a dona-decea parte. e - . .. . . .. 

Controversa asupra casulul când vîndătorul nu garanteză in- 

troducerea. 

. Nefiind nimic determinat predarea trebue făcută în timpul vîndării. 

„ Aplicarea regulei resoluțiunii contractelor sinalagmatice. — Cri- 
212 

213 

219 

220
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107. 

103. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113, 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122, 

193, 

124. 

125. 

128. 

129, 

130, 

131. 

132, 

133. 

Compensaţiunea când s'a vîndut prin acelaşi act două sai mal 

multe imobile . . ... .. 1... .. . . . . . . . ..... 

Trebue să se ţie socotâla de natura şi valdrea terenurilor. 

Condiţiunile cerute pentru ca să aibi loc compensarea. .. .. 

Nu ne preocupăm de ceasul când s'a vîndut din un imobil o în- 

tindere unume determinată. | 

Nici dacă s'a vîndut o întindere de pămînt. 

Nu trebue confundat cu casul când s'a evins o parte din imo- 
bilul vîndut, 

Dreptul părţilor de a modifica răspunderea. 

Cumpărâtorul datoresce la suplimentul preţului dobândi din qiua 

xînqării, 

Vîndătorul datoresce daune dacă contractul se desființeză. 

Acţiunea se prescrie prin termenul de un an. 

Regulile se aplică şi la vingările publice ;...... . . .. 

SECȚIUNEA III 
Despre răspunderea vindătorului 

Art. 1336, 

Redactorul rumân evită de a servi de cuvîntul garanţie. 
Divisiune. 

ŞI 

Răspunderea de evicţiune 
Art. 1337. - - 

Generalităţi. Comparaţiune cu dreptul roman ..... ... .. 
Ce este evicțiunea ., cc... .... 
Este evicțiune şi când imobilul este afectat ae un drept de pri- 

vilegiti sati ipotecă. | 
Vindătorul nu răspunde de tulburările de fapt. 
Se cere a fi o causă preexistentă vîndării. . 
Se consideră causa preexistentă dacă dreptul celui ce evinge este 
condiţional şi eondiţiunea se împlinesce după vingare. 

„ Causa este preexistentă şi atunci cândevingătorul a căpătat drep- 
tul, după vîndare însă acest drept era născut înainte. 

. Didcultate pentru când proprietatea ce dobândesce prin o pre- 
scripțiune începută, înainte însă împlinită în urma vînqării , . 

Vindătorul nu răspunde de ceea ce se numesce faptul Prințului, 
afară numai dacă se pâte imputa ceva cumpărătorului .,.., 

Sai când faptul Prințului tinde la repararea unei nedreptăţi 
Răspunderea există şi la vîndările silite. 
Discuţiune dacă adjudecatarul evins p6te avea recurs contra ere- 
ditorilor urmăritului Îî . .. . . . ... .. 

Vindătarul răspunde şi către acel căror cumpărătorul a transmis 
„drepturi asupra imobilului vîndut. 
Și acâsta, chiar dacă transmiterea are loc cu titlu gratuit 

Pag. 

921 

222 

227 

228 
229 

230 

231



13£, 

135. 

130. 

137. 

133. 

139. 

140. 

i4i. 

142. 

143. 

144. 

145. 

140, 

147, 

143, 

149, 

159, 
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Răspunderea se transmite moștenitorilor vîndătorului. 
Evicţiunea nu pâle avea loc când în aceeași persână se întru- 

nesc titlurile de vîndător şi de evingător 

Obligaţiunea de garanţie este indivisibilă, 
Obligaţiunea de garanţie constă: [. In acţiunea vîndătorului 

de a împedica pe cumpărător de la eserciţiul dreptului săi de 
proprietate . .... . . 

Aplicare. — Controversă .,....... ... ... ... .. 
II. Vindătorul este dator să apere pe cumpărător în eviețiunea, 

executată. 

Art. 1851 Cea. . 
Este prudent ca cumpărătorul să pue în causă pe vîndător.. 

Art, 1341, 18490 nu 

TIL. Sâ despgub6scă pe. cumpărător: a) restituirea preţului. , 

Restituirea întregului preţ se face chiar dacă lucrul vîndut a 

perdut din val6rea sa. . 

Dificultate pentru deteriorările aduse de cumpărător .., ...,, 
S> vinde profitul ce a tras cumpărătorul în „aceste deteriorări. 

Specia determinată. 

d) Diferenţa între plus valuta căpătată de imobil şi preţ . 

Adăogirea în textul rumân a cuvintelor din ori-ce causă. Conse? 
cinţa acestei adăogiri. 

c) Costul reparaţiunilor utile şi necesarii, 

Plata se va face ori de vindător orl prin evingător. 

Combinaţiunea răspunderii vîndătorului cu regulele asupra con- 

strucțiunii pe pămînt străin .. . cc. cc... .| 

. . .. . . . . . . 

. Casul câna construeţiunile dai o plus valută mai mică de cât 

costul lor. 

2. Vindătorul plătesce costul chiar reparaţiunilor mici. — Cri- 
tica legii. 

„ Construcţiunile voluptorii . . co. 
51. d) Costul fructelor pe care cumpărătorul este dator să '] dea 

evingătorului. 

. €) Costul contractului şi cheltuelile de judecată. 

. Revendicarea a unei părți din lucrul vîndut, 

. Reclamaţiunea unei servituţi. , 

. Vînqătorul nu răspunde de servituţile aparente ea. . 

„ Pentru ce răspunde vîndătorul de servituţile neaparenţi, de cele 

“7 personali şi de ipoteci. 

. Vîndătorul răspunde de existenţa servituţilor active declarate 

. Răspunderea există numa! pentru adevăratele servituți. 

Art. 1333—1340. 

. Răspunderea de evicţiune face parte numai din condiţiunile na- 

turale ale vîndării. 

„ Răspunderea de evicţiune nu apără pe vîndător de restituirea, 

prețului. . ceea. 

239 

2410 

241
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161. 

165. 

166. 

167, 

168. 

169. 

179. 

180. 

181, 

182. 

Afară numai dacă cumpărătorul nu a cumpărat pe risico-peri- 
colul săi. 

Precum şi dacă cumpărătorul a cunoscut pericolul evicţiunii. 
Cunoscinţa cumpărătorului de pericolul evicţiunii nu apără de 
răspundere pe vîndător dacă părţile nu au convenit. 

Vîndătorul nu se pâte sustrage de răspunderea de „evicţiune cau- 
sată prin faptul săi personal. , . .. cc. 

Atenuarea propusă. 
Art. 1356. 

In cele-l-alte casuri se aplică regulele generale asupra daune- 
lor interese ........... ee... 

Răspunderea de viţiele lucrului vindut 

Art. 1852—1854. 

. Pe ce se fundâză acâstă răspundere. Ea se aplică şi la vîndările 
de imobile. 

„ Se r&spunde numai de. viţiele ascunse. 
. Şi numai de acele cari fac lucrul impropriă la întrebuințare saă 

cari împucinâză mult valrea . cc. 
„Nu se caută dacă vîndătorul nu a sciut sai nu a putut cun6sce 

viţiele lucrului. 

Art. 1855.—1858, 

„ Cumpărătorul pâte avea sai actio redhibitoria sai actio guanti 
MÂRONIS n , 

- Răspunderea când vîndătorul nu avea cunoscință de viţiele Iu- 
cerului. 

+ Răspunderea când vîndătorul cunoscea viţiele lucrului ....., 
. Casul prevădut de art. 1358. 

Art. 1859. 
„ Termenul în care ambele acţiuni se p6te exercita trebue să fie 

scurt şi este lăsat la aprecierea judecătorului. 
Art. 1860. - 

Răspunderea nu are loc în vînqările publice. 
Acelaș lucru ar trebui decis pentru vîndările făcute în bâlciuri. 

CAP. V 

Despre obligaţiunile cumpărătorului 

Introducere. 

Divisiune, 

Pag. 
  

216 

249



183. 

1814. 

185. 

186, 

187. 

188. 
189. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 
198. 

199. 

200. 

201. 

202, 

203, 

204. 
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I. Plata prețului 

Art. 1361, 1862. | 

Principala şi în generalitatea casurilor singura obligaţiune a cum- 
p5rătorului este de a plăti prețul. . . . . cc. 

Nefiind prevădut nici un termen plala preţului se face la epoca 
- predării, 

In lipsă de altă stipulațiune plata se face la lo il predării. 
Controversă pentru cusul în care s'a dat un te .nen pentru plata 
preţului... .... î. . . |... . ..  .. 1... .. 
Art. 1363. 

Când qatoresce cumpărătorul dobândi lapreţ. .... 
Art. 1964. 

Dreptul cumpărătorului de a suspenda plata prețului, ,.... 

In timpul suspendării plății cumpărătorul datoresce dobângr la 

acest preţ. 

Vîndătorul pâte cere , plata preţului dând cumpărătorului eau- 
ţiune. 

Cauţiunea nu se datoresce de vînqător dacă el nu reclamă preţul. 

Dacă cunoscinţa cumpărătorului de pericolul de evicţiune în mo- 

mentul vînqării ridică dreptul de acea de art. 1364, 

Nu se aplică art. 1364 când ar exista termen deo acţiune în 

nulitate. 
Asemenea art. 1364 nu se aplică la vîndările publice. 

Art. 1365—1367, 1370 .... .. . . . ... . .. .. .... 

Neexecutarea obligaţiunii necumpărătorului autorisă pe vîngător 

a care resilierea contractului. 

“Resilierea vînqării de denariate prin faptul că cump&rătorul nu 

le ridică . . .. .. . .... .. .... .. ... .. ... . Î . ... . .... 

Aceaşi soluţiune şi pentru alte obiecte. - 

Aplicarea regulei condiţiunil resolutorie în dreptul. comercial. 

Mijlâcele dâte de codul comercial pentru a se da vîndătorului 
prețul. e ee eee eee mea... . , 
Obţinându-se din vîndare o sumă mai mare diferență profită 

cumpărătorului. , 

Pactul comisorii în vîndare . Î. |... ........ . . 1... .. ... . 

Cumpărătorul pâte plăti şi după expirarea termenului. 

25 

Judecătorul asemenea pâte acorda Ja expirarea termenului un alt 

termen. , , 

Afară numai dacă nu s'a prevădut că la expirarea termenului 

vîndarea să fie desfiinţată, când 6ră şi cumpărătorul pâte plăti 

după termen înainte de somaţiune, afară de sar dice că reşi- 

lierea să fie fără somaţiune. 

„ Casul când părţile ai convenit că resilierea să aibă loc fără so- 

mațiune . . ss... .. ... . . . |... |... |... ....
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211. 

217, 

918, 

219. 

220. 
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„ Controversa dacă resilierea trebue admisă după chemarea în ju- 

decată a vîndătorului fără să existe somaţiune. 

„ Cumpărătorul pâte cere plin valută îmbunătăţirilor la lucrul 

vînâut. El răspunde de degrădările făcute ......- 

Art. 1368, 13609. 
Singurul interes al art. 1368, introdus de redactorul rumân este 

că se regultză competenţa tribunalului pentru vînqările de 

imobile. “ ” 

„ Vîndătorul perde dreptul de a relua lucrul când imobilul vîndut 

se expropriază pentru cauză de utilitate publică. 

„Faţă cu modificarea noului coil civil dreptul de resoluţiune se 

perde şi în urma vîngării silite a imobilului . ........ 

II. Ridicarea obiectulul vindut 

Cumpărătorul este dator să ridice lucrul vîndut. 

CAP. VI 

"Despre resoluţiunea vindării prin rescumpărare 

Art. 1371, 

„ Este o condiţiune resolutorie. Ea pâte fi admisă şi pentru vîn- 

darea lucrurilor mobili .. a. . 

„ Ca să pâtă exista acest drept se cere ........ 

1. Să fie clausa trecută în chiar contractul de vîndare. 

Art. 13172—1374, 1817, 
„IL. Să fie un termen în întrul cărui să se exercite dreptul, ter- 

men care să nu fie mal lung de cinci ani .. . ... . ... . 

5. Părţile nu pot în urmă prelungi termenul, că cum ar face parte 

din contractul de vîndare. 

„ Nerescump&rarea la termen se consideră ca cum condiţiunea unu 

s'a împlinit şi deci nu putea fi acordat alt termen: saă cerută 

vre-o somaţiune ... . . cc... .... 

Procedura. — Proba .. cc... 

IN. Vînd&torul să restitue prețul. 

Vîndătorui nu este ţinut ia dobânda preţului. 

Vîndătorul este dator să dea cheltuelile contractului. 

Se restitue spesele reparaţiunilor utili până la concurenţa plus 

valutei . . . . . . . . . . . |. . . . . |. . |. . . ... . . . . . 

„ Quid pentru reparaţiunile necesare. 

„ Cumpărătorul nu pâte reclama reparaţiunile voluptoril. 

„ Plata se pâte face şi după expirarea termenului. 

. Se pâte stipula răscumpărarea în favârea unul al treilea . 

Art. 1382. 

. Prima derogaţiune la regula divisiunii obligaţiunii divisibile . . 

Pag. 

260 

261



236, 

237, 

238. 

239. 

240, 

241. 

249, 

243, 

244, 

245. 

253. 

„ Aplicarea aceloraşi reguli 

„ Paţă cu cele-l'alte acest act este inutil 

+ Dacă covindqătorii sat moştenitorii unui vîndător pot usa de art, 

RESUMATUL MATERIILOR i 1051 

Art. 1383. 

„ Aplicarea regulelor. obligaţiunii divisibile. 

Art. 1384. 

Art. 1385. 

, Derogare la aceste reguli. 

Art. 1386. 

„ Derogarea nu pâte avea loc dacă s'a făcut cumpărările cu di- 

ferite acte. . . .î....: 

Art. 1337. 

1882, 1385 şi 1386. 
„ Casul când fie-care vîndător aretermen deosebit... ....... 

. Ce se decide dacă pentru unul din covîndători termenul: a ex- 

pirat . [eee eee eee... 

„ Derogările de mai sus nu pot fl întinse la cele-l'alte casuri de 

desființare a vîndării. 

Art. 1579—1380. 

Avem aci o condițiune resolutorie potestativă .... ..... 

Nu trebue confundată vindarea cu rescumpărare cu împrumutul 

cu gagii. 

Nici cu anticresa. 

Drepturile cumpărătorului pendente conditione. 

Cum pâte usucapia cumpărătorul pendenie conditione . . . . . - 

Cumpărătorul pâta invoca beneficiul de divisiune. 

EL pâte asemenea invoca beneficiul de discuţiune. 

Are încă dreptul de a purga imobilul. 

Efectele împlinirii şi neîmplinirii condiţiunii .. .....- 

Vîndătorul este considerat ca un proprietar sub condiţiune sus- 

pensivă. — Consecința. 

. Lucrul judecat cu cumpărătorul este res înter alios acta faţă cu 

vîndătorul. 

„ Asemenea pentru transacţiune sai compromis. 

. Trebuesc respectate actele de administrațiune făcute de cump&- 

rător; precum arendările şi închirierile. . . ... 

„ Asemenea se respectă plata arendilor şi chiriilor făcută la timp. 

0. Cumpărătorul are drept la fructe pendente conditione. 

1. Cum se împart fructele în anul din urmă . cc... 

52, Crescerile aduse imobilului profită vîndătorului. 

CAP. VII 

Despre licitaţiune 

Art. 1883—1390, 

Trimitere. 

Pag,   

216
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234. 

255, 

236. 

257. 
258, 
259, 
260. 
61. Se cedâză şi dreptul la dobândă. 

262. 

263, 

264, 

265. 

2606, 

267. 

268. 

269. 

210. 

271. 

272. 

CAP. VIIL 

Despre strămutarea creanţelor şi altor lucruri incorporale 

Generalităţi. —Divisiune . .. cc... cc... .. 

I. Despre cesiunea creanţelor 

Art. 1392, 1396—1598. 

Nu pot fi cedate: a) Dreptul de us . . . . cc... 

d) Dreptul de abitaţiune. 

c) Creanţa alimentară. , 

d) Leturile şi pensiunile ........ eee eee o... | 

Controversă dacă se pâte stipula ca o avere să nu se pâlă ceda. 

Ce conţine vîndarea unei creanţe .. . . . cc... . 

Dacă vîndătorul cu drept de rescumpărare ce cedâză creanța pre- 

țului, cedeză şi dreptul de răscumpărare (Aubiy et Rau $ 85% 

la p. 19) ce... | Pi 

Nu iutră în cesiune unele prerogative personale ale cedantului. 

Vîndătorul garantâză existența creanţei cedate . . ....... 

Cedantul unei creanţe neexistente este dator să restitue preţul 

primit şi Qaune interese. . 

Cedantul pâte prevede 2 nu răspunde de existenţa creanţel. 

Cedantul se pâte obliga a garanta şi solvabilitatea debitorului . 

Se înțelege solvabilitatea presentă nu şi cea viitâre. 

Pâte să se oblige a garanta şi solvabilitatea viitdre. 

Chiar în cas de răspunderea solvabilităţii viitâre cedantul se 

pâte apăra invocând negligenţa cesionarului ........ 

In ce diferă cedantul cu garanţia solvabilităţii în viitor de Ade- 

jusor. 
Pentru ce răspunderea pentru insolvabilitatea cedatului se măr- 

ginesce la restituirea prețului. . . . cc... 

Art, 1391, 1893, 1895 . . 1. |. |. . . . . . . . . . . | . . . .:. 

„ In art. 1391 nu pâte fi vorba de predarea propriii disă a drep- 
tului cedat. 

. Cum se transmit: 1, Efectele la purtător. ........... 
„ 2. Efectele la ordine. 

. 3. Acţiunile nominale ale societăţilor. 
17. 4. Cele-l'alte creanţe. 

„ Transmiterea creanţel se face cu accesoriele ei. ......., 
. Cestiune dacă cesiunea unei moşteniri sai părți de moştenire 

trebue notificată comoştenitorilor sai debitorilor moştenirei . . 
„ Aceaşi cestiune pentru un drept litigios,. 

Pag.   
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287 
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288. 
289, 
290. 

291, 

297. 

298. 

299. 

300. 

301. 

303, 
304, 

RESUMATUL MATERIILOR 1053 

Pag.   

. Cesiunea contractului de arendare sari închiriere trebue notificat 

locatoruiui. 

„ Cesiunea unei creanţe solidare trebue notificată tuturor code-. 

bitorilor . . . . . .  . . . . . . . . . . . |... . |... .... | 295 

, Notificarea se pâte face şi după mârtea ori-cărel părţi. 

„ Numai pâte produce efect notificarea făcută după declararea în 

faliment a cedantului. 

. Pot opune lipsa notificării: a) Cedatul debitor, întru cât pâte in- 

voca un mijloc de stingere a datoriei ... ......... 296 

+ Trimitere asupra deossbirei între o notificare a cesiunii şi accep- 

tarea ei de către cedat. 

Art. 1149 trebue generalisat la ori-ce mijloc de ap&:are ar area, 

cedatul .... . .. . .. .  . . . . ... î oo . . . .| 297 

d) Un noii cesionar, care a notificat cesiunea ....... 298 

c) Creditoril cedantului cari fac oprire. pe acâstă creanţă. 

Dacă cunoscinţa personală a celui ce pâte opune lipsa notificării - 

'1 împedică de a o invoca. | 

O cesiune pâte avea loc şi după urmărire. Cesionarul se consi- | 

deră ca un noii opritor .... . . . . . . ...... e 999 

2. Cum concură creditorui urmăritor înainte de cesiune cu cesio- 

narul şi cu urmăritorii posteriori. , . . . . . . .. ..... 300 

Art. 1394. 

. Transcrierea contractului de locaţiune „pentru un termen de 

trei ani. 

„ Trimiterea asupra diferenţelor între o cesiune de creanță şi o 

subrogare '. . .. . ....... [cc e... „803 

„ Deosebirile între cesiune şi novaţiune prin schimbarea credi- 

torului. 

II. Vingarea unei moştenrii 

Art, 13990—1401 cc... eee... 304 

„ Acestă vîndare nu are influenţă asupra relaţiunii dintre vândător 

şi comoştenitorii saii legatarii ori creditorii succesiunii. 

Caracterul juridic al acestei vîngări. . .. 805 

Moştenitorui vîndător este considerat că acceptă pur şi simplu 

„moştenirea. : , 

In legea rumână nu oxistă retractul succesoral . . . . ... 306 

Ce anume garantâză vîndătorul unei succesiuni. 

Garanţia este numai de natura contractului ; părţile pot să o des- 

fiinţeze. 

2. După cum vîndătorul pâte garanta mai mult de cât calitatea de 

erede. 
_ 

Moştenirea se dă în starea în care se găsia la deschiderea ei. . 801 

Creanţele stinse prin confusiune pe capul succesorului renasc.
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305. 

306. 

307, 

3098, 

309, 

310. 

311. 

312, 

313. 

314, 

315. 

316. 

"317. 

318. 

319. 

320, 
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'Trebue să se ţie şi eredelui vîndător socotelă de ce a cheltuit 

pentru moștenire. 

Dificultate dacă raportul cade în sarcina cumpărătorului. 

Asemenea pentru adcrescerea cu partea celul ce renunţă . . . 308 

III. Despre cesiunea dreptului litigios 

Art, 1402—1404. 

Este sai cesiunea unul drept saii vinderea unui obiect. 

Vîndă&torul nu garantâză de cât existenţa procesului. 

Retractul litigios .. .. . . . . . .. . .  . .  . .. .... ... 309 

Se cere ca cesiunea să lie cu tiu oneros. 

Se cere să existe proces la epoca vîndării. 

Să fie proces în fond. 
Până când se pâte exercita, | 

Dacă se pâte usa în recurs sati în revisuire, ., ... 310 

Cesionarul intră în tâte drepturile cedantului. 

Cel ce a exercitat retractul nu se consideră că a căpătat dreptul 

săti definitiv de la cel ce a vîndut pretenţiunea sa în litigii, 

Casurile în cari retractul nu se pâte exercita. Când se cedâză | 

unui comoştenitor al dreptului litigios . .. .. .. . . .. . . Sl 

Când s'a dat drept plată unei creanţe anteridră litigiului. 

Când cesiunea este făcută posesorului fondului ...,.... 812 

TITLUL VI 

Despre schimb 

+ Schimbul a precedat vînqarea. 

Art. 1405, 1406. a 
„ Ce este schimbul. 

Art. 1407. 

. Regulele generale ale condițiuni! resolutorii în contractele sina- 
lagmatice .,,. 

Art, 1408, 1409. 
eee eee eee eo eee eee 818 

„ Schimbulul se aplică în general regulele vindăril. 
„ Dacă schimbul între soci este permis 

TITLUL VII 

Despre contractul de locaţiune 

+ Divisiune.
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CAP. I 

Disposiţiuni generale 

Art. 1410—1413 

„ Definiţiunea locaţiunii. 
3, Ca să fie locaţiune se cere: 

a) Un lucru, pe care locatarul .nu devine proprietar, sai servicii, 

ori o Jucrare, , 

4.b) Un preţ . ..... DDD N 

5. c) Locaţiunea trebue să fie timporară. 

6. In ce diferă de vîndare. 

7. Ca exemplu concesiunea taxelor vamale sati de accize. 

8. Tâerea unei păduri. 

9. Concesiunea unei mine. 

10. Diferenţa între locaţiunea unui mobil şi un comodat ...... 

11. Trimitere. | 

12. In cele-lalte casuri avem un contract fără nume. 

13. Locaţiunea primesce după împrejurări diferite numiri. 

Art, 1414, 1415. 

14. Istoricul embaticulul sati besmanului . . .. cc... 

15. Este considerată ca de ordine publică probhibiţiunea de a consti- 

tui locatarului sai concesionarului vre-un drept real. 

16. Legiuitorul rumân manifestă fără îndoâlă voinţa de a opri conce- 

siunile perpetue. 

17. Judecătorul pâte vedea în o locaţiune pe un termen prea înde- 

lungat o concesiune perpetuă şi ast-fel o pâte anula ...... 

18. Ca exemplu se cit6ză legea minelor. 

CAP. Îl 

Regulele comune Ia locaţiunea edificiilor şi a fondurilor rurale 

19. Divisiune,. 

21 ale 

22, 
23. 

I. Despre formarea şi dovedirea contractului de locaţiune 

Art. 1416, 1417. 

„ Ca prima derogare a regulelor probei avem ca contractul de lo- 

“caţiune; chiar de o val6re mal mică de 150 lei vechi, nu pâte 

A probat cu martori dacă nu a început executarea Jul. 

Se ia în considerare val6rea contractului întreg. 

Se admite proba cu martori când este un început de dovadă. 

A doua excepţiune la regulele probelor este” că jurămîntul deci- 

Pap, * 

316 

318
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Pag. 
soriii, când contractul este verbal, nu se pâte da de cât celui 

ce nâgă contractul . . . ... em e me e.. | în 828 

24. A treia excepţiune la regulele probelor că în contractul verbal 

"proba preţului locaţiunii se pâte face prin jurământul proprieta- 

rului. 

25. Despre care jurămînt este vorba în art. 1416 şi 1417, 

206. Discuţiune ducă pâte fi supusă o parte la interogator. 

21. Dificultate pentru dovedirea duratei contractului, 

II. Capacitatea părţilor contractante 

28. La contractul de locaţiune se aplică regulele generale relative 

la capacitate . . . cc cc... .. 324 

29. Trimitere la art. 3YU: 

Art, 1419. 
30. Incheerea unui contract de locaţiune constitue un act de adminis- 

traţiune numai dacă este încheiat în condiţiunile art, 1263 si 

1269. 
31. Casul când lucrul dat în locaţiune este în proprietatea indivisă a 

mai multor. 

III. Despre obligaţiunile locatorului 

Art, 1420, 1421 al. 1, 1499 cc... „825 

32. Prima obligaţiune a locatorului este de a pune la disposiţiunea 1o- 

catarului lucrul dat în locaţiune. . 

33. Lucrul trebue să fio în stare de a A întrebuințat. 

34. Lucrul trebue dat cu accesoriile lui. 

35. Se aplică cele-l'alte reguli ale predării de la vînare. 

"36. Dreptul locatarului când lucrul nu pâte Î în stare de întrebuințat. 

, Art. 1420, 2, 1421 al. 2. 1425, 1423 

37. A doua obligaţiune a locatorului este de a întreţine lucrul dat. în 
locaţiune în stare de a fi întrebuințat, în tot timpul locaţiunir. 

33. Deosebirea între casurile de deteriorare a lucrului de acelea în 

care lucrul pere în total sai în parte prin cas fortuit. 

39, Locatorul în cas de perdere fortuită a lucrului locaţiunii nu este 
ținut la daune interese. — Controversa dacă el este obligat a re- 
para perderile parţiale . . . cc. cc... .. 3827 

40. Reparaţiunile ce este dator să facă locatarul, . 
+1. Drepturile locatarului când reparaţiunile nu sunt făcute. 
42, Locatorul este în drept a face reparaţiuni urgente, cu tâtă opu- 

nerea ce ar face locatarul .. cc... . : . 828 
Locatarul se pâte opune a suferi facerea reparaţiunilor, când ele 

sunt de natură a "1 împedica de a locui imobilul. El are drept 
la o diminuare de preţ când durata reparaţiunilor trece de 40 
de dile. 

43.



44. 

45. 

46, 

47, 

48. 

49, 

63. 

GL. 

66, 
67. 
68. 
69. 

70, 
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Când durata reparaţiunei nu trece peste 40 de dile, locatarul nu 
are drept la nică: o despăgubire. , 

Dar dacă a trecut acest termen despăgubirea se datoresce pentru | 
tot timpul.. - 
Art. 1492, 1490—1498 a 829 

A treia obligaţitne a locatorului este de a răspunde mai întâiă de 
viţiele lucrului. 

Locatorul răspunde în ori-ce cas de viţiele ascunse.— Controversa, 
Chiar de acele pe cari nu le-a cunoscut ........... 
Locatorul răspunde nu numai de viţiele cari împedică pe locatar 

a se servi de lucru, dar chiar de acel cari "1 aduc 6re-care 
greutate în exerciţiul dreptului săi. — Controversă, | 

„ Exemple de viţii ascunse. 

. Locatorul răspunde de turburările de drept şi de cele de fapt, , 
. Justificarea distincţiunel. — Dificultatea de a o aplica. Exemple. . 331 
„ Locatarul are acţiune directă contra tulburătorului de fapt. ... 
„ Pâte avea şi locatorul acţiune contră tulburătorului de fapt. 
. Către nimeni locatorul nu este ţinut pentru răspunderile de fapt. 
„ Locatorul răspunde de tulburările de drept numai dacă ele sunt, 

confirmate prin hotărîre judecâtorâscă, 

. Asupra determinării despăgubirilor urmăm regulele generale. 
„ Art, 1427 se ocupă numai de eo guod plerumque fit. 
, Locatorul pâte fi ţinut şi de actele de administrațiune publică . „883. 
. Casurile în care tulburarea este causată prin faptul locatorului, 

Obligaţiunea locatorului este în general în faciendo, câte o dată 
în non faciendo, nici o dată ad dandaum, , - 

_1YV. Despre obligațiunile locatarului 

Art. 1429, 

2. La cele două obligaţiuni arătate în text se pâte adăoga, tot ca 

obligaţiune principală a locatarului, acea dea restitui lucrul 

330 

332. 

în stare bună . ... . 1 ce... . . . 334 
Niel o dificultate pentru plata prețului. 

Art. 1430, 1483—1435. 

Obligaţiunea locatarului de 'a păstra: lucrul în stare: bună 

Ca urmare la acâstă obligaţiune este acea de a denunța proprie- 

tarului ori-ce usurpaţiune. 

+ Răspunderea de incendii. .. . ea e. 
Art. 1431, 1432. 

Obligaţiune de a restitui lucrul în starea în. care s'a primit, 
“Acâstă stare trebue la început constatată . ...... ..... 

Alt-fel locatarul este presupus că a primit lucrul în stare bună. 

Aci este o presumpţiune șuris tantum. Modul de a dovedi: con- 

trariul. 

Jocatarul ori când pâte proba viţiele ascunse ale lucrului. 

68:53 67 

336 * 

397
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97, ec) Prin dare de congediă. - 

Pag. 
YV. Drepturile locatorului şi ale locatarului 

71. Drepturile fie-cărel părţi se determină prin obligaţiunile arătate, | 

72. 'Trimitere asupra garanţiilor care înconjura drepturile locatorului. 338 

73. Două puncte asupra drepturilor locatarului. 

Art. 1418, 1439. 

74, Locaţiunea lucrurilor nu pste fi considerată întuitu personae fie a i 

locatorului, fi a locatarului .. . . . . . ... î. . . |... 839 

75. Dreptul fie-cărei părţi se transmite la moştenitori. 

16. Oreditorii personali al fie-cărei părţi pot exercita drepturile” debi- 

torului lor. 

77. Fio-care pâte transmite altuia ărepturile sale, 

18. Locatarul p6te face o sublocaţiune sati o cesiune a drepturilor 

lui, Diferenţa între sublocaţiune şi cesiune, . .. . .. .. . 340 

"19. Cesiunea trebue notificată: locatorului. Este destul ca el să cun6scă 

sublocaţiunea. 

S0. Cesionarul nu are drept la scădere ca subarendaşul la arendă 

în casurile art. 1457—1461. 
S1. Diferenţa din punctul de vedere fiscal ...... . Sil 

82. In ambele casuri raporturile între Locator şi locatarul principal 

rămân “aceleași. 

83. Laurent susține opiniunea contrarie în cas de cesiune. 

81. Nu se pâte susține că în mod absolut sublocaţiunea sai ' cesiunea 

"față cu'locatorul este res inter alios acta ... .. . . 842 
85. Controversă dacă locatorul are acţiune directă contra sublocataru- 

lui sati cesionarului. 

86. In cas afirmativ până unde se întinde dreptul proprietarului . . 343 

87. Dreptul de sublocaţiune sati de cedare pâte îi interdis. 

Art. 144 1—1445 cc. o cc... ... . Stt 

88. Noul proprietar al imobilului dat în locaţiune este dator să Tes- 

pects. contractul. 

39. Se p6te conveni că contractul de locaţiune să se pâtă resilia în 

: cas de înstrăinare a imobilului. , , . - 
90. Chiar atunci locatarul are dreptul la desdaunare .. . ... . a... 345 

91. 'Trehue încă dat prealabil congedii. - 
92. Cumpărătorul cu pact de răscumpărare nu pâte pendente conditione 

să' useze de dreptul de resiliere. 

93. Controversă dacă locatarul are un drept real ....-..- „340 
91. Interesul cestiunir. 

VI. Cum încet6ză locaţiunea 

95, a) Prin consimţimântul părților. 
Art 0096 a Î . . . SÂT 

96. bi Prin expirarea termenului.
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100. 
101. 
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103. 

104. 

105. 

100. 

107. 

109. 
109. 

110, 

it, 

112, 

113, 

114, 
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Pag, 

Pâte să se de acongediii şi când contractul este cu termen. 
Art. 1439, 

d) Prin perderea lucrului dat în locațiune « . . 1... . 1... 318 
Nu există tot-deauna o perdere materială. 
e) Consolidarea după unii autori. 
î) Prin cererea făcută de sindicul locatarulăă falit 

VII. Retnoirea tacită a locaţiuner 

Art, 1437, 

Ce este acâsiă reînoire şi în ce condițiuni pâte ea avea loc. 
Se consideri priimite elausele vechiului contract. i 
Reînoirea nu are loc de cât față cu părţile contractante, Aplicare. 350 
Noul contract este fără termen. 

CAP. III 

Despre regulele particulare la închiriere 

A. Obligaţiunile locatarului 

Art, 114:46—1449, 1453. 
Prima obligaţiuno specială a chiriaşului este de a mobila casa 

suficient pentru a se putea plăti proprietarul, , . . . . . . e. 851. 

Iudecătorul apreciază dacă locatorul este suficient garantat, 
A doua obligaţiune specială impusă chiriaşului este facerea re- 

paraţiunilor locative. 

Nu privesce pe chiriaş reparaţiunile stricăciunilor „provenite din 

forţa majoră saii din vechimea casel. , . . . . .. . .. . ... 932 

Art, 1153 aplică regulele privitâre la fixarea daunelor interese. 

B. Disposiţiună speciale Ia durata contractului de închiriere şi la 
reinchirierea tacită 

Art. 1450—1459. 
Termenul contractului reese din intențiunea părților care: se ma- 

nifestă prin diferite moduri. 

Deosebirea între art. 1452 şi 1437 relativă la roînchirierea tacită. 853 

OAB. în A 

Despre regulele particulare la arendare 

Divisiune. 

SECȚIUNEA 1: 
Arendarea pe bani 

A. Garantarea întinderii pr omise 

Art, 1451,
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Pag, 

115. Se aplică regulele privitâre la întinderea promisă în contractul 

de vîndare. 

116. Discuţiune daci preseripțiunea de un an de Ia art. 1334 se aplică 

B. Obligaţiunile speciale ale arendaşului 

Art, 1455, 1456, 1465. | 
117. Obligaţiunea de a înzestra suficient moşia, 

118. Obligaţiunea de a cultiva bine moşia, fâră a-l schimba destina- 

ţiunea. 

119. In lipsă se pote obţine resilierea contractului saă numai daune 

i interese . . . [eee e e... ... 

120. Obligaţiunile reciproce între arendaşul vechii şi cel noii. 

O. Dreptul la scăderea arendii 

Art, 1457—1461. 
121. Dreptul arendaşului a cere scăderea arendii în cas de perdere 

fortuită a întregel sai a unel părţi însemnate a recoltei. . . 
122, Compensaţiunea anilor răi cu cel buni. - 

193. Controversă penira anii în cari perderile sunt mai mari de ju- 
mătate. 

124. Dreptul la despăgubire există chiar dacă recolta a fost asigurată 

de arendaş. . . . cc... . [ . .  . . . .  . .. 

125, Arendaşul pâte lua asupret. casurile fortuite ordinare şi extra- 

E ordinare. 

126. Nu se acordă scădămint, dacă perderea recoltei a avut loc după 

ce a fost tăâtă, 

197. Suprimarea art. 1771 e, N. 

p. Durata „contractului fără termen, — Rearendarea, tacită 

Art, 14692—1464. , 
128. Care este durata contractului fâră termen. .. ... 
129. Disposiţiuni speciale-la reînoirea tacită a contractului de arendă. 

SECȚIUNEA II 

Arendarea pe fructe 

Art. 1466—1469, 
130. In ce constă acâstă arendare. .... cc... 
131. Faţă cu art. 1466 nu rămâne îndoâlă că aci avem un contract de 

locaţiune. 

356 

357
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146, 

148, 

149. 

150. 
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152, 
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Locatorul are drept â supraveghia, modul cultivării. 
In lipsă de stipulațiune cheltutla culturel privesce ps cultivator. 
Cultivatorul nu p$te subarenda nici ceda contractul ...... 360 - - 
Perderea recoltei privesce pe ambele părți. 

CAP. V 

Despre locaţiunea lucrărilor 

Art. 1470. - a 
Divisiune ., ....... Ceea. Ce 361. 

A. Locaţiunea serviciilor 

Cari contracte sunt cuprinse aci. 

Regulele de capacitate. - 

Durata contractului când este cu termen şi când este fără 
termen. . . cei 362 
Art. 1471, ! 

Este nul contractul de închirieri de servicii penteu t6lă viaţa, 
Art. 1472. 

In lipsă de altă probă patronul esta credut pentru preţul loca- 
țiunil şi pentru plata pe anul trecut şicel curgător. ..... 363 

„ Aplicarea art. este cu totul restrictivă, 

B. Contractul de transport | 

Ce este acest contract, .... cc. 364 
Art, 1473—1475, cc... cc... .. 365 

Obligaţiunea principală a întreprindătorului este transportarea şi 

predarea lucrurilor, 

EI respunde după împrejurări şi de întârdiere, 

Părţile pot regula între ele răspunderea întreprindătorului „866 

Art. 1476—1477. 

. Sunt şi alte obligaţiuni prevădute în Codul comercial şi alte legi. 

C. Contractul de întreprinderi de lucrări 

Divisiune, 

Art. 1485—1486. 
Se desființeză prin mârtea lucrătorului. . . cc... .. 367 
Liquidarea lucrărilor făcute, plâta lor şi a materialului necesar. 

Art. 1478—1482, 
Pe cine privesce perderea fortuită a lucrului facut cu materialul 

lucrătorului. 

Quid dacă lucrul s'a fâcut cu materialul comitentului.
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153, Afară numai când lucrul pere din causa viţiului materiei saă 

după ce stăpânul a fost pus în întârdiere. 

154. Dacă aceste reguli se.aplică şi acchitectului sari întreprindăto- 

Tului, ec... ..... Îo.. . .. a... 

155. Casurile prevăqute de art. 1482. 

Art. 1483—1487. 
156. Răspunderea specială a constructorului. 

157. Constructorul răspunde de lucrul celor pe cari el "i-a între- 

buinţat. 

"158, El răspunde de viţiul construeţiunii 

159. Mai răspunde încă de viţiele solului. | 

160. Constructorul rămâne ori când răspundător pentru casurile or- 

dinare. 

161. Răspunderea există pentru ori-ce construcţiune. 

162, Răspunderea există şi pentru o lucrare care face parte din con- 

strucțiunea principală . n n... 

163. Există în cas de dărîmare o presumpţiune de o construcţiune 

î viţi6să. , 

" 161. Trimitere asupra preseripțiunir. 

Art. 1489, 1490. 
165. Regulele de răspundere se aplică în parte fe-cărui dintre acei 

cu cari a tratat comitentul. 

Art. 1488. | | | 

166. Subîntreprindătorii şi lucrătorii aă acţiune directă contra comi- 

tentului peatru tot ce li se datorese de înteeprindătorul prin 

Cipla 
167. Nu se bucură de acest drept acei ce ai dat materialul necesar 

pentru construcţiune. 

168. Acţiunea directă nu este numai aplicarea art. 974. 

... . . . . . . . . 

Art, 1484. 
169. Constructorul nu pâte cere o crescere de preţ pe motiv de scum-: 

pire a materialului sai adăogiri la construcțiuni ....... 
1170. Acesta numai când. este vorba de o construcțiune 'pe un 

preţ îx. 
171. Modificarea planului se cere negreşit să fie făcută în scris, 
12. Cum se fix&ză cea ce trebue dat mal mult 

TITLUL VIII 

Despre contractul de societate 

i Codul civil Zaţă cu cel comercial şi cu desvoltarea societăţilor. 
2. Divisiune 

Pag. 
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CAP. I ! 4 

Disposiţiuni generale 

Art. 1491, 1492, 1531. 

3. Socistâţile pot fl civile sai comerciale. 
4. Ca să fie societate se cere: 

a) Consimţimântul părților. 
Nu se cere nici o formă. Codul comercial prescrie anume forma- 

lităţi speciale. , | 
5. Capacitatea cerută pentru a forma o societate ...... .. 916 
6. Discuţiune asupra validității asociațiunii între bărbat şi fomeo, 
7. Trebue pentru formarea societăţii să fie manifestă voinţa păr- 

ților. 

“8. b) Punerea în: comun de fie-care parte a unui obiect. — In ce pâte 
consta obiectul. — Creditul nu este un obiect. — Fără obiect 

"avem o donaţiune., . ca 377 
9. c) Un obiect sait un scop licit. — Controversă dacă societatea fiind 

nulă, unul din asociaţi pâte pretinde parte la câştig saă reclama 
cea ce a adus. 

10. Societatea având .un obiect ilicit este nulă. — Dificultate ..... 378 
11. d) Un nteres comun. — In acâstă diferă societatea de cele- l-alte 

casuri de indivisiune. 

. 6) Un beneficii de realisat: — Nu formâză o societate asociaţiunea, 
în scop d. e. de bine-facere. 

CAP. II 

Despre diferitele feluri de societăţi 

Dacă o societate civilă formâză o persână juridică . . A . N „79. 

Art, 1493, | ” 

Divisiune. . cae „880 

SECŢIUNEA I 

Despre societăţile universale 

Art. „14941498, . 

Impărțirea societăţilor universale, — Nu pâte să se stipuleze a 

intra în societate bunurile viitâre câştigate pria dar sati mMoş- 

tenire , . 1 [cc eo... : 

Sa aduce o dată cu tste bunurile şi datoriele, asociaţilor. 

Ce este societatea universală a câştigurilor. 

Dificultate asupra pasivului în aceste societăţi. 

Presumpţiunea art. 1497. este juris tantumn. 

381
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20. O societate universală pâte constitui un dar; ea nu este nulă. - 

I se aplică regulele donaţiunilor . . . ..... Î. . .  ... 382 

SECȚIUNEA II 

Despre societăţile particulare 

Art. 1499, 1500, | 
21, Ce pot avea ele de obiect. 

CAP. III 

Despre obligaţiunile asociaţilor între ei înşii şi în privinţa altora 

22. Divisiune, . cca 3833 

SECȚIUNEA 1 

Despre îndatoririle asociaţilor între e! înşit 

23. Divisiune. 

A. Obligaţiunile fie-căruă asociat 

1. Aducerea la societate a obiectului promis. 
Art, 1503—1505, 1509. ...... DR DRE 384 

24, Prima obligaţiune este. de a aduce lucrul promis, — Consecința " 
aducerii unui lucru determinat, aducerii folosinţei şi'a aducerii 
unei sume de bani. . , 

25. Controversă dacă asociatul care a promis ceva este de drept pus 
în întârdiere prin termenul în care trebuia să se facă aducerea. 335 

„26. Asociatul în privinţa lucrului promis are obligaţiunile unui vîn- 
Qător. 

21. Promisiunea industriel. , - 
28. In societăţile civile asociatul nu pâte fi obligat a aduce peste cea 

ce a promis. Ă a 
2, Obligaţiunea de a îngriji de interesele comune şi respunde de culpă. 

Art. 1508, 1504 al. 2, 1506, 1507 ......., ae... 386 
29. De ce răspunde asociatul, Exemplul tras din art, 1508. 
30. Asociatul care întrebuințeză fondul comun pentru sine. datoresce 

dobândi din diua întrebuinţări. Comparaţiunea cu art. 1846 e. N. 
Asociatul este dator chiar a subordona interesul săti proprii în- 

tereselor societăţii. Aplicare în art. 1505 şi 1507 
Combaterea sistemului lut Laurent. - 

„ Art, 1506 şi 1507 nu se aplică la compensaţiune. : 
4 

31, 

c
o
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35. 
36. 
37, 
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39. 
40. 

41. 

42, 

43, 

44, 

46, 
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50. 

51. 

62. 

53, 
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Ele nu se aplică de cât dacă asociatul are drept de a primi plata pentru societate, 

B. Drepturile asociaţilor 

1. Dreptul de împărtăşire la beneficii şi lu perderă. Art 1511—158: DI Ia 398 Cum se face împărtăşirea 'la pagubă şi la câştig. ” 
Impărțirea se face proporţional cu cea ce s'a adus. 
Cel ce pune industria sa ia partea cea mal mică. . Aceleaşi reguli sunt și pentru pagube ca şi pentru câștig . ... . 389 Este oprită societatea leonină, | " a | Acâsta nu împedică ca asociaţii să-şi atribue părţi inegale la câş- 

tig sai pagubă. o 
Aşa cel ce pune industria pâte să nu contribue la pagubă. 
Se pâte chiar conveni ca un asociat să participe” mai mult la 

câştig de cât la pagubă. : 
2. Dreptul de îndemnisare. 

Art 1510 
ma ae 890 

crând pentru societate. « 
Asociatul are drept la dobânda banilor întrebuințaţi în interesul 

şi administrațiunea asociaţiunei. 
3, Drepiul de a alătura un asociat, 

Art, 1519. 

. Un asociat nu pâte cere să intre în asociaţiune un străin fără 
consimţimîntul tutulor celor-'alţi asociați. .. 391 

Un asociat pâte însă să-şi alăture sie-și un alt asociat, 
Un asociat pote ceda partea sa. In ce diferă acest cas. , 
Raporturile între asociatul alăturat şi cesionar şi între creditorii 

societăţii, . 

C. Administrarea societăţii 
+ 

Art. 1501. : : - 
Societatea pâie fi saă simplă sai supusă modalităţii termenului 

sai condiţiunii cca 392 
Art. 1514—1516. . | , 

Cum se face numirea administratorului societăţii ........ 393 
Cum se administrâză când sunt mal mulţi administratori. 
Care este puterea administratorului. ! i . 
Administratorul nu: pâte A împedicat de cel-l'alţi asociaţi la fa... 

„cerea. unui act. . . . . 
Nu pâte fi revocat: administratorul numit: prin actul constituiiv 

al societății ....... DE a. .



1066 - | _ DREPTUL CIVIL 
a
 
o
 

56. 

57, 

58. 

59, 

60. 

61. 

63. 

68. 

69, 

„Administratorul numit în urma constituirii societăţii pâte î re- 

vocat.! 

Art. 1517, 1518. 

In lipsă de numire a administratorilor fie-care asociat are drept 

de a administra. 

Fie-care asociat pâte face ori-ce act de administraţiune; şi cere, de . 

altă parte, dreptul a se opune la ori-ce act ar voi să facă co-' 

asociaţii. — Discuţiune . . . . cc... ..... a... 

In ce condițiuni pâte de- -care asociat să useze de lucrurile so- 

cietăţii. 

Obligaţiunea pentru asociaţi de a contribui la întreţinerea lucru- 

rilor comune. 

Nu se pâte face nicio inovaţiune asupra imobilelor societății 

"fără consimţimîntul tuturor asociaţilor. 

Interpretarea art. 1518 ... cc... ee. . 

SECȚIUNEA II 

Despre obligaţiunea asociaţilor către a treia persână 

" Art. 1520—1522, 
„ Efectul obligaţiunilor contractate de un asociat, chiar administra- 

tor, lucrând în numele să. 

Societatea este ţinută de obligaţiunile contractate de un adminis- 

“trator în numele el, saii de cari ea a profitat, întru cât actul 

intră în puterea administratorului.. 
„ Precum şi de ori-ce obligaţiuna contractată de administrator de 

care a profitat, chiar dacă nu s'a contractat în numele ei . 

„ Asociatul, chiar contractant, răspunde de. aceste obligaţiuni în 

moă civil. 
. Drepturile creditorilor personali al asociaţilor asupra părţii cuve- . 

nită asociatului, debitor al lor . . . cc... ... 

+ Drepturile creditorilor fondului: societăţii.. 

CAP. IV 

Despre diversele moduri după car! încetâză societatea 

Art. 1523. | 

Societatea încetâză : 

1, Prin trecerea timpuluă pentru c care a fost contractată. 

Art, 1024, 1520 eee... 
Societatea încetâză 4pso facto la expirarea termenului. -. 

Când un asociat pâte cere desființarea societăţii înaintea expi- 

Pag. 
  

397
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răril termenului, pentru care a fost contractată, Exemplele date 
de lege . nn 400 B6la de tâle dilele a unui asociat faca însă să înceteze societatea 
înainte de termen. E 

2, Prin desfiinţarea obiectului promis a se aduce la societate. Art. 1525, | 
Societatea se desființâză dacă lucrul promis de un asociat a perit, 

chiar prin cas fortuit, înainte de a fi fost adus la societate . . 101 
„ Asemenea şi în casul cânda perit, chiar fiind adus, lucrul al: 

cărui folosință a fost promisă, - 
3. Prin terminarea afacerii. 

„ Societatea numai pâte continua. 
4, Prin mortea unuia din asociaţi. 

Art. 1526. - : 

. Socistatea este încheiată zatuitu personae, mârtea unul asociat face 
să înceteze societatea ....... ee ce. 402 

„ Asociaţii rămaşi în viață pot conveni: ca :societatea să continue 
între ei. 

„ Actele fâcute de un administrator în urma morţii unui asociat, 
în necunoscinţă de acâstă morte, 

„ Se pâte prevedea în actul constitutiv că societatea să continue 
chiar după mârtea unuia din asociaţi. 

„ Sati că societatea după mârtea unul din asociaţi, se continuă cu 
cel-l-al ii . . e a 408 

5. Prin înterdicțiunea unui din asociați. i 
. Fără deosebire dacă interdicţiunea este. legală saă judiciară. 

6. Prin însolvabilitatea unul din asociaţi. 
Starea de faliment se asâmănă cu starea de insolvabilitate. 
7. Prin voinţa expresă a unul saă mai multor asociaţi. 
„Art, 1527, 1528. a 
Clausa contrariă este prohibită de lege. 

Societatea trebue să fie fără termen ........ e 40% 
Se-mai cere ca renunţarea să fie de bună credinţă şi făcută la timp. 
Renunţarea trebue să fie notificată celor-l-alți asociaţi. 

Impărțirea avutului. social 

Art. 1530. 

85. Se urmâză ca la împărțirea unei succesiuni. ... aaa 405 

o TITLUL IX 

Despre mandat 

1. Divisiune. .
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CAP. 1 

Despre natura mahdatulii 

A. Ce este mandatul 

Art. 1532, 1534, 1598. cc... 407 - 

„ Ca să esiste contractul de mandat se cere: 

„.a) Acordul voinţelor părţilor. 

D
O
P
 

CO
 

ii. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16, 

17. 

18. 

19. 

20. 

DD
 

m.
 

. 

22. 

23. 

24, 

Mandatul este un contract unilateral. 

. Mandatul este un contract consensual. 

+ Cum trebue să fie dată procura. 

. Capacitatea pentru a încheia contractul de mandat ....... 408 

„ Ac6stă capacitate nu trebue confundată cu acea cerută pentru va- 

liditatea actului pentru care se dă procuraţiunea. 

. Pentru validitatea actului pentru care se dă mandat nu se cere 

ca mandatarul să fie capabil.. 

„D) Actul pentru care se dă împuternicire să fie un act juridic, 

, 6). Să fie fără plată. Condiţiune numai naturală a contractului . . 409 

10. Mandatul sâlariat nu se consideră ca un contract bilateral.— Dis- 

cuţiune. 

Defniţiunea mandatului. 

In interesul cui pâte fi dat viandatul. — Procurator în vem suam . 410 

Mandatul pâte lua fornia unui alt contract. 

Trimitere asupra diferențelor între mandat şi negofioruim gestio. 

Nu trebue confundat mandatul cu cauţiunea. A 
Diferenţa de locațiunea servicielor .. . . . . cc... ... a Sl 

Discuţiune dacă cel ce exercită o profesiune se , pâte considera 

ca mandatar al clientelui săi. 

B. Deosebite felură de mandate. — Inlinderea mandatului 

Cu plată sai gratuit. 
Art. 1533. . 

Mandatul expres şi mandatul fact, . cc... .. 412 

Art; 1535—1537, : 

Mandatul general şi mandatul special, | 

Interpretarea mandatului, din punctul de vedere al întinderi! las 

este restrictivă. ,.,.. eee... | „418 

Diflcultatea de a precisa actele de administraţiune, 
Dificultatea în legea rumâni resultând din modificarea adusă de 

art. 1536 al. 2, articolului corespondent din codul Napoleon, 
1988 41.2 ....... RR 414 

Interpretarea restiictivă a mandatului judiciar,
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25, Mandatul judiciar şi mandatul eztrasjudiciar mandatul, convențional 
si mandatul legal 

CAP. UN 

Despre indatoririle mandatarului 

1. Faţă cu mandantul. 

A. Obligaţiunea de a exercita mandatul 

Art. 1539, 1510. , 
26. Prima obligaţiune « este de a executa mandatul ,. 116 
27. Răspunderea mandatarului. 

B. Obligaţiunea de a da socotelă 

Art, 1541, 1844, 

28. Se pâte ori- când cere socotâlă de situațiunea în care se găsesce 
executarea mandatului. 

29. Dobândile sumelor datorite de mandatar în acâstă calitate. . . . 417 
30. Mandatarul pâte A ținut şi la. alte daune interese. ” 

Art. 1542, | | 

31. Substituirea mandatarulul .. i ec. 418 
32. Relaţiunile între mandatar şi substituit, 

33. Relaţiunile dintre mandant şi substituit. . 

31, Când nu răspunde mandatarul. de. faptele substituitului . . . . . 419. 

Art, 1548. 
35. Aplicarea principiului că solidaritatea nu se presumă. — Critică, 

9. Faţă cu cel cari ai tratat cu mandatarul. | | 

Art, 1545 cc... .. eo... 420 
Mandatarul nu este ţinut către cel cu care tratâză la obligaţiunile 

contractate în numele mandantului şi în limitele mandatului să. 

37. Inţelesul cuvintelor nu este ţinut a garanta. 

36 - 

CAP. III 

Despre obligaţiunile mandantului 

1. Faţă cu mandatarul. , . , 

Art, 1547—1550. . cc. e... 421 

38. Cele. două obligaţiuni ale mandantului. 

39. In ce consistă desdaunarea. Dobândile la sumele întrebninţate. de 
mandatar în executarea mandatului.
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40. Mandantui, pe cât mandatarul nu este în culpă, nu se pte sus- 

trage de la obligațiunile sale. . . . . .... ate a 493 

Art.- 1551. 

41, Critica adusă legii de Laurent. 

42, Solidaritatea nu există dacă afacerea nu interesâză pe toţi man- 

danţii. 

43. Apol se cere ca mandatul să fie dat prin un singur act. 

44. Solidaritatea nu există între comandataril legali sat cogestori. 

2. Faţa cu cel de al treilea. - 
Art, 1546. - 

45. Răspunderea mandantului . e ec. 493 

46. Mandantul nu este considera ca torţiă în ce priv este forţa pro- 

bantă a actelor petrecute de mandatar. 

47. Mandantul este ţinut numai dacă mandatarul a lucrat în numele 

mandantului. — Controversă dacă terţiul nu are cel puţia ac- 

țiunea de în rem verso. - 

48. Aceeaşi soluțiune pentru casul de prâte-nom. 

49. Ce nu se confundă cu mandatul fictiv ....... a 404 

50. Mandaturul care a depăşit puterile sale. — Ratifare. 

E i CAP. 1V 

Despre diferitele moduri după cari mandatul încetză 

Art. 1552, 
1. Revocarea mandatarului. 

51. Chiar dacă mandatul este salariat. — Drepturile mandatarului. — 

Compară administrarea societăţei şi mandatul dat bărbatului 

prin contractul de căsâtorie . . „sc... .  .... 425 
52, Revocarea tacită. . ! : 
53. Mandantul pote cere de la mandatar împuternicirea ce "l-a încre- 

dinţat, 

2.. Renunţarea mandatarulul.: 
Art. 1556. - 

54. Acesta este un drept al mandatarului chiar salariat. — Când man- 
datarul pâta fi ţinut la daune interese 

3. Alrtea mandantului sai. a snandatarulul. 
55. Consideraţiunea pe care este fundală. — Mandatul în interesul şi 

al mandatarului sai unul al treilea. 
56. Mandatul pâte să continue sai chiar numar să încâpă după mâr- 

tea mandantului. — Diseuţiune. 
di. Când este dator mandatarul să continue sai să încâpă execu- 

tarea mandatului 
. Obligaţiunea pentru moştenitorii zuanda taralut să încunosciinţeze 

de mârtea, lui pe mandat. . "
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59. Casul când sunt mal mulți mandanţi sai mai mulţi mandatar şi 
m6re unul din e. 

4. Interdicţiunea. nesolvabilitatea şi falimentul mandantului sai al 
mandatarului, : , : 

60. Pentru-ce mandatul încetâză în aceste casuri. 
Art, 1257, 1558. 

61. Se. cer buna credinţă! şi a mandatarului şi a acelui care a tratat 
cu el, 

5. Erpirarea termenuluk pentru care s'a dat mandatul. 
62. Deosebirea între termenul cert şi termenul incert . îm 498 

6. Prin executarea deplită a mandatului, ! 
63. In acast cas totul este terminat. ..,. e a 429 

TITLUL X 

Despre comodat 

1. Divisiune. 

CAP. I 

! | " Despre natura comodatului 

| Art, 1860—1562. | Ia 
2. Definiţiune, . a a 481 
3. Se cere: a) Consimţămîntul şi capacitatea “părţilor. „ 
4. D) Să fie un lucru, contractul este re. 

5. Nereproducerea art. 1378 c. N. nu are nicl o consecința.:. a 
î Rea redacţiune a art. 1562. Ce a voit să înțel6gă legiuitorul ... . 432 
1. c) Să fe gratuit. 

Art. 1563. 

3. Pentru ce a credut legiuitorul că e bine să pue acest articol. 
9. Comodatarul nu pâte da altuia lucrul cu împrumut | [oa e 493 

CAP. UI 

Despre obligaţiunile comodatarului 

A. Obligaţiunea de a conservu lucrul, de a se servi de el ca unu bun 
părinte de familie şi la trebuinţa determinată, 

E Art. 1564—1566, 1569. , 
10. Ingrijirea lucrului cu t6to cheltuelile ce cad în sarcina comoda: 

tarului, - ăi 
_11. Aplicarea regulei în art, 1566... „434
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B, Obligaţiunea de a restitui lucrul dupe ce s'a servit sati la 
termenul fixat 

Alt-fel casurile fortuite '] privesce pe el comodatarul. 

Discuţiune dacă art. 1165 se aplică la comodat. 
Art 1568. 

Comodatarul nu pste fi ţinut de asemenea deteriorări ee e 485 
Art, 1507. 

„ Indoitul scop al preţuirii lucrului. 

Art. 1570. 

Nu se pste fără voia comodantului să schimbe comodatul în ama- 

net. Observaţiuni. - : 

Art. 1571. 

Unul din casurile de solidaritate legală. .. cc... .. 436 

| CAP. ÎL: 

Despre obligațiunile comodantului 

Art. 1572, 1573, | 
A se abţine de a lua lucrul înapoi înainte de timp. 

Când excepţional o pâte face. 

Art. 1574. | 
Ce cheltueli privesc pe comodant. .......... aa... 4187 
Trimitere asupra .dreptului de retenţiune. ” 

Art. 1575. 
„ Comodantul. răspunde. de pagubele ocasionate prin un viţii as- 

cuns al lucrului . . cc. e... . | 438 

TITLUL XI 

Despre împrumut 

+ Divisiune. 

CAP. I - 

Despre natura: împrumutului 

Art, 1076, 1877 e RE 439; 
+ Definiţiune. - 
. Contractul este real. Interesul a o spune, 
. In lipsă de altă causă este un contract gratuit, | 
„ Imprumutătorul trebue să fie preprietar şi capabil a dispune, de
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lucrul împrumutat e 

440 6. Capacitatea împrumutatului, 

CAP. 11 

Despre obligaţiunile 1mprumutătorului 

Art. 1580. 
7. Răspunderea de viţiele ascunse ale lucrului împrumutat, 
8. Discuţiune. 

Art. 1581—1583, . . 
9. Nu este tocmai obligaţiune aplicarea regulelor generale . . . .. 441 

CAP. III 

Despre obligaţiunea împrumutatuluy 

Art. 1584, 1556. | 
10. Ce este dator să restitue împrumutatul, , 

Art. 1585, 1578, 1579... PR 442 11. Se restitue lucruri de aceeaşi natură sai val6rea lor. 
12. Regule speciale pentru împrumutul cu bani. 
13. Imprumutul de drugi metalici. 
14. Noul cas prevădut de redactorul rumân. Aplicare ...,.. 2448 15. Casul când moneta împrumutată care trebue. restituită în natură '! 

a crescut în valre ............., Ca. e dit 

CAP. IV 

Despre împrumutul cu dobândă 

16. Resumat istorie .. nou 415 

17, Dobânda legală, 
18. Dobânda plătită nu se pâte repeti. | . 

” Art 1090 [ea 44? 

20, Dacă este numai o presumpțiune juris tantum. 
21, Nu se aplică moştenitorilor împrumautătorilor. 
22, Se aplică numai când întregă datorie este plătită... 448 

TITLUL XII 

Despre deposit şi despre sequestru 

1, Divisiune. 

65155 
65
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13. 

14. 

Art. 1591, 1892. 

Art. 1593, 

. Depositul este un contract 

Art. 1598. 

, Capacitatea cerută. 

+ Depositul este un contract consenzual şi se formâză re. 

„ Depositul propriă dis nu pâte avâ de obiect de cât lucruri mobill. 

„Nu se cere ca lucrul să fie corporal. - 

. Depositul neregulat 

„ Depositul este un contract esenţial gratuit, 

Art. 1592. 

Art. 1595, 1597, 

DREPTUL CIVIL. 

„CAP. | 

Despre deposit în genere 

„ Definiţiunea generală. 

3. Se împarte în depositul propriă dis şi în sequestru ....... 

CAP. II 

Despre depositul proprii dis 

"4, Divisiune, 

SECȚIUNEA | 

- Despre natura depositutui 

2. Depositul este voluntar sai necesar. 

SECŢIUNEA 1 

Despre depositul voluntar 

Depositul nu este un contract solem 

Art, 1396. 

Articolul este conceput în termeni prea generali. . 

SECȚIUNEA UL 

Despre Indatoririle depositarului 

A. Indatorivea de a îngriji de lucrul depus 

Art. 1599—1601 

Pag.



15. 

16, 

17. 

18. 

19. 

20 

21 

22. 

24. 

23. 

26, 

28. 

29. 

30. 

31. 

82. 

33, 
34, 

-36, 
37. 
38, 
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Aci se ia diligența în concreto, Ea 
Primul cas când se aplică cu maj multă rigdre, . 
Al doilea cas. 

« Al treilea cas. Exemple... 454 Al patrulea cas. - - iai 
Aplicarea regulelor urmate pentru stricăciune din forţe. 

Art. 1002, 1603. i 
In principiu depositarul nu pote usa de deposit. - ” 
Cu mai mult cuvînt depositarul ni pote dispune de deposit,: 

„ Controversă dacă depositarul trebue să dea deponentului profitul 
tras din deposit . n n 455 

Depositarul trebue să restitue identic lucrul primit. 
Depositarul nu pâte opri nimie pentru dânsul. . 

Art. 1606, . 
„ Depositarul cărui s'a luat cu forţa lucrul deposidat restitue csea- 

ce a primit în schimb. 

Art. 1607. , - 
Moştenitorul care a vindat lucrul fâră să scie că esta în deposit 

restitue preţul cea primit ...... PRE ee 437 
Dificultate pentru alte casuri neprevă&dute. 
2. Cui să se facă depositul. 

Art. 1609, 1610, 1617. .... IE a 458 

mai dacă probeză că el este proprietarul depositului, - | 
Casul când lucrul depus este furat ........, ae. dau 

Art. 1611—1613. | | - a 
Casul când depositul se face altei persâne de cât acelei care "l-a 

făcut. | 

Depositarul incapabil de a primi depositul, 
Schimbarea representantului deponentului. 
3. Unde să se facă restituirea |... ...... ERIE 160 

Art. 1614, 1615. ; 
5. Locul unde se face restituirea. 

4. Când se face restituirea. 

Art. 1016, 1619. 

La orl-ce cerere. 

Notifiearea unul sequestru pus pe deposit. 

Dreptul de retenţiune . .... 461 

SECȚIUNEA IV 

"Despre îndatoririle deponentului . 

Art. 1818.
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Pag. 

39. Deponentul este ţinut prin actio contraria. 

40. Cestiune asupra dobândilor. 

SECȚIUNEA V 

Despre depositul necesar 

Art, 1620—1622. | 

41. Ce este depositul necesar. El este tot un contract. .. ..... 402 

42. I se aplică regulele depositului voluntar. Proba. 

Art. 1623—1625. 

43. In ce se sâmănă şi în ce difere de depositul necesar 

44, Cine anume este considerat ca depositar. 

45, Răspunderea de furturile întîmplate în oteluri. 

46. Cu ce tendinţe se aplică în practică. 

47. Perderile aduse prin forța majoră. . . . cc... 464 

CAP. II 

Despre sequestru 

48. Divisiune, 

SEOȚIUNEA 1 
Despre diferitele feluri de sequestru 

Art. 1626, | 
49. Diferitele înţelesuri ale cuvîntului sequestru .......... 465 
50. De şi sequestrul este un deposit, diferă însă de el În mai multe. 

puncte: . 

51. Două feluri de sequestru. 

SECȚIUNEA 1 

Despre sequestrul convenţional 

Art. 1629—1681. 
52. Părţile cari se judecă 

SECȚIUNEA III 

Despre sequestru judiciar 

Ari. 1632—1634, Proc. civ. art, 615 
53. Casurile în cari el pâte fi ordonat. 
îi. Cine pote fi numit sequestru . . |. . |. . .  . . . . . . . «
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„ Obligaţiunile sequestruluy. 
„ Puterile sequestrului. 
Facultatea de a plăti datorii 

„ Dreptul a figura în justiţie. 
. Fixarea sumei a se plăti sequestrului . . 110 

TITLUL XIII 

Despre contractele aleatorii 

. Divisiune. 

CAP. I 

Despre contractele aleatorit în genere 

Art 1035 cu sil 
. Trimitere asupra definiţiunii. 

„ Diferite exemple de contracte aleatoril. 

| “CAP. II 

| Despre joc şi prinsâre - 

Art. 10636—1638. 

„ Datoriile de joc şi prins6re nu se pot reclama; nici repeti o dată 
fină plătite . cc cc... 472 

„+ Dacă judecătorul de la sine pote invoca neexigibilitatea datoriei. 
. Subscrierea de bilete pentru o datorie de joc. — Controversă. 

. In ce casurl jocul şi prins6rea fac datoria exigibilă. 
„ Prinsorile din afară. | 
, Dacă avem aci o obligaţiune naturală .... cc... 473 

CAP. III 

Despre contractul de rendită pe viaţă 

Divisiuue. ! 

SECȚIUNEA I 

Despre natura contractului de rendită pe viață 

Ce este renta pe viaţă. — Origina el.
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Pag: 
Art, 1639—164 cc... a AT 

12, Diferitele moduri de constituire a rentei pe viaţă, 

13. Renta constituită cu titlul gratuit se guvernâză de regulele dona- 
ţiunilor sale, 

Art. 1650. | | 

14. Renta cu titlul gratuit pâte fi sustrasă de la ori-ce urmărire. . . 475 

15. Renta cu titlul gratuit pâte fi declarată necesibilă. 

16. Acâsta nu se admite pentru renta cu titlul oneros. 

Art, 1642, 1643. 

17. Pentru ce se dispensă de formele donaţiunei 

18. Confusiunea făcută de redactorul rumân. 

Art. 1644—1645, 1648 e. 4? 

19. Contractul fiind aleatorii, debitorul rentei nu se pâte sustrage 

pentru-că este prea onerâsă, 

20. M6rtea, acelui pe capul cărui renta s'a restituit, ocasionată de 

debitor. 

21. Renta este nulă dacă în momentul constituirii cel pe capul cărni 

s'a fixat era mort, 

2. Aceeaşi soluţiune în cas de mârte în 20 de dile de la constituire 

de o bâlă existentă la acea epocă ..... o ... a AT 

SECȚIUNEA II 

Despre efectele contractului de rendită pe viaţă între părţile contractante 

23. Observaţiune asupra rubricel. 
Art. 1646, 1647. 

24. Art. 1646 se pâte considera ca! aplicare a a &xisteriţei condiţiunei 

resolutorie. 

25. Neplata rentei la timp... cc... 419 
Art. 1649, 

26, Renta se percepe qi cu qi. 

* Art, 1651. 
27. Cestiunea de probă. 
28. Dacă în legea rumână este permisă renta perpetuă ....... 180 

TITLUL XIV 

Despre fidejusiune (cauţiune) 

1. Divisiune,
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PARTEA L 

CAP. I 

Despre natura şi întinderea fidejusiunii 

2. Fidejusiunea contract diferă de obligaţiunea de a da o cauţiune . 
Art. 1632—1656. 

„ Fidejusiunea este un contract consensual Ceea. 

„Nu se cere consimţimîntul debitorului principal. 

„ Se cere să existe o obligaţiune principală orl-care ar fi obiectul er. 

„ Se pâte garanta o obligaţiune anulabilă, când fidejusiunea s'a dat 

pentru casul în care s'ar invoca nulitatea. ........... 

„ Trimitere că se pâte garanta o obligaţiune naturală. — Se pâte 

garanta numai pentru unul din codebitorii solidari. 

8. Se pâte garanta însăşi cauțiunea, 

9. Cauţiunea nu se pâte obliga la mai mult saă în condițiuni mal 

grele de cât debitorul principal. . . cc cc... 

10. Cauţiunea garanteză întrâgă obligaţiunea. Principalul şi accesoriul. 

11. Cauţiunea pâte fi oul cu titlu gratuit, ori cu titlu oneros „pentru 

debitorul principal. 

12. Contractul cauţiunii nu trebue confundat cu promisiunea faptului 

altuia. 

13. O recomandaţiune dată în favârea unei persâne nu face să nască 

garantarea pentru acâstă persână ... . cc... ... 

14. Deosebirea între un codebitor solidar şi o cauţiune solidară . 

„15. Contractul fidejusiunil nu trebue confundat cu obligaţiunea de a 

da cauţiune. ie 
Art. 1658. 

16; Acest articol este inutil. 

La
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PARTEA II | 

Despre diferitele fidejusiunt 

CAP. III 

Despre fidejusiunea legală şi cea judecătorâscă 

17, Avem: fidejusiunea convențională legală şi judecătorecă . .... 

Art. 1675—1678, 1659—1661. 
18. Ca exemple de fidejusiune legală avem cauțiunea Jnudica tuuna soli, 

acum desfiinţată. 

19. Acea privitâre la trimiterea în posesiune provisorie (art. 105). 

20. Acea pe care o dă usufructuarul (art. 5il şi 644). 

21. Acea a sociului care primesce averea succesorală (art. 682) . 

Pag,   

453 

490
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22. 

23. 

24. 

25. 

25. 

27. 

28, 

29, 

"80, 

31, 
39, 
33, 
34, 

36. 

37. 
„88. 
„39, 

40. 

41. 

42, 

43, 

di, 

45, 

46. 

Pag. 

Acea po care irebue să o dea eredele benefciar (718). 
Acea a cumpărătorului în casul art. 1325. 

Acea a vîndătorului în casul art. 1364. 
Acea de la purga, prevădută de art. 1806. | 
Cauţiunea judecătorâscă e prevădută în diferite casuri de proce- 

dura civilă pentru executarea şi cea penală. 
Asemenea pentru suspendarea de executare (art. 350 şi urm. 

proc. civ.). | 
Asemenea pentru un sequestru asigurător (art. 618 proc. civ.), 
Pentru liberarea provisorie a unui prevenit. . . ! 491 
Cel obligat a da o cauţiune trebue să presinte: a) o persână ca- 

pabilă. | 
b) Să fie solealilă în condiţiunile arătate. 
Cauţiunea devenită în urmă insolvabilă va trebui să fie înlocuită, 
Casurile în cari acâstă condițiune nu se cere. ....... 1. 492 
Cauţiunea pte fi înlocuită cu o ipotecă sai un amanet, 

PARTEA III 

CAP. IL 

Efectele fidejusiunii 
. Divisiune. 

SECȚIUNEA I 

Efectele fidejusiunii între creditor şi cauționator 

Art. 10662—1665, 1677, 1678... 493 
Cauţiunea urmărită spre a invoca beneficiul de discuţiune în mod 

util trebus: 
I. Să-l invâce la cele d'întâii acte de urmărire, 
IL. Să arate creditorului bunuri imobiliare în anume condițiuni, 
III. Să înainteze cheltuelile de urmărire, ............ 494 
Nu pâte invoca beneficiul de discuţiune fidejusiunea care a re- 

nunţat la acest beneficii, 
Nu pste invoca acest beneficii cauțiunea solidară. 
Asemenea cauţiunea judecătorâscă. | - 
Niel certificatorul unei cauţiuni judecătoresci nu pâte invoca he- 

neficiul de discuţiune | 
Art. 1666—1668, 

Ce este beneficiul de discuţiune. 
Insolvabilitatea unul din cofidejusori. 
Nu pâte invoca acest beneficii cauţiunea care a renunţat la el . 496 
Nici cofidejusorul. solidar, 

Art. 1681.



47, 

48. 

49, 

50. 

60. 
81, 

62. 
63. 
81. 

63. 
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Pag. 
  Cauţiunea pâte opune ori-ce mijloc de apărare inerent obliga- țiunil, 

In ne cauţiunea pâte invoca beneficiul subrogaţiunel. 

SECȚIUNEA II 

Efectele fidejusiunii de la fidejusor la debitorul principal 
Art 1609, 1670. o... .| 497 Cauţiunea care a plătit are recurs contra debitorului sai ca man- datar, sai ca gestor, Dobângile. | Cauţiunea pste cere şi cea ce a plătit creditorului ca cheltuieli, “Precum și alte daune interese ,. 

498 . Cauţiunea nu este în drept a reclama debitorului principal do- bânda moratorie la care este condamnată de 'cât numai dacă "1 a notificat că este chemată în judecată. 
+ Ori în ce calitate s'a dat cauțiunea ea este în drept ca plătind să fe subrogată în drepţurile creditorului plătit. Art. 1671, 
„ Aplicarea regulelor Subrogării |. 499 „ Cauţiunea chiar solidară pote reclama de la fie-care codebitor so- lidar principal suma întrâgă pe care a plătit-o. 

„ Acâsta însă numal dacă cauțiunea a garantat pe toți codebitorii, 
Art. 1672, 

» Cauţiunea numar are repetițiunea când debitorul principal a plătit datoria deja plătit de fidejusor . . 500 + Dacă fidejusorul nu notifică debitorului principal plata ce a făcut, 
acesta pâte. opune în compensaţiune o creanţă născută contra 
creditorulul în urma plăţii făcută de fidejusor, 

„ Stergerea ultimelor cuvinte din textul frances nu schimbi solu- țiunea ce trebue dată i 501 Art. 1673, “ 
. Cauţiunea pâte reclama pe debitorul principal chiar înainte de a 

plăti pe creditor: 
Când este urmărită. , 
Când debitorul este în stare de faliment şi de insolvabilitate. | 
Când debitorul principal a cerut cauţiuni să-l garanteze pentru 

un timp şi termenul a expirat, 
Când datoria a devenit exigibilă, , _ 
Dacă în dece ani creditorul nu urmăresce pe debitor e 302 
Diferenţa de redacţiune de codul Napoleon la n. 3 şi 5 al art, 1673, 

SECȚIUNEA III 

Despre efectele fidejusiuni! între mai mulţi garanţi 

Art. 1674. . . | 
In cas de regres datoria se împarte între cofidejusori.
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Pag. 

66. Divisiunea are loc de si fidejusorul plătit are beneficiul sub- 

rogăril. 

PARTEA IV 

CAP. IV 

Despre stingerea fidejusiunil 

67. Nu se menţionâză casul când s'a stins datoria principală. ... . „503 

Art, 1683. 
68. Creditorul evins de lucrul primit în plata datoriei nu mai are: 

69. 

10, 

TI. 

P 
a
 

G. 

drept a acţiona pe fidejusor. 

Art. 1684. | 
Prin acordarea de creditor debitorului unui noii termen cauţiu- | 

nea nu este descărcată . . . . . . . ... .. eee... 304 

Art, 1892. ' N 

Creditorul a micşorat garanţia cauţiunii; acesta se pâte apăra. 

“Trimitere asupra conflictului în subrogare între un fdejusor şi o 

cauțiune reală. 
„ Fidejusiunea se stinge ea singură prin aceleași moduri ca şi obli- 

gaţiunea principală. 

Art, 1679, 1680, 

„ Cauţiunea nu are regres de cât contra creditorului ...... . 505 

„ Avână lo€ confusiune' între debitorul principal şi cauţiune, cre- 

ditorul pâte reclama datoria; dacă este un certificator, acesta 

nu este liberat. . . ce 506 

TITLUL XV 

Despre amanet 

„ Amanetul este unul din' contractele accesorii. Trebue deosebit 

contractul ce-i dă 'nascere de dreptul real ce-l are -creditorul. 

„ Resumat istorie. . ... . . . . ..  . . . ... eee. | 507 

„ Divisiune. 

L. Ce este amanetul..— Condiţiunile luf. — Lucrurile cari pot fi amanetate 

Art. 1685. 
Definiţiune. 

„ Elementele constitutive 'sunt:: 

a) Consimţimântul părţilor, 

Capacitatea celui ce amaneteză



7 

8. 

9. 

10. 

ul. 
19 

18. 

14. 

= 
15. 

16. 

17, 

18, 

19. 

20. 

21. 

2. Amanetarea lucrului ce nu aparţine debitorului 
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. Capacitatea celui ce priimesce lucrul. 
d) Lucrul ce se amanetâză să fie mobil. 
Pâte fi amanetat ori-ce lucru mobil, corporal saă incorporal. 
Dacă se pâte amaneta însuşi lucrul dat în amanet 
Cum se pâte amaneta chiar o sumă de bani 

c) Lucrul amanetat să fie remis creditoruluj. 
Amanetarea nu se pâte face după declararea în faliment a comer- 

ciantului. 
Gagiul comercial. Art. 480 e. com, 

II. Obligaţiunile reciproce ce nasc pentru părți din contractul de amanet 

„Art, 1690—1698, 
Creditorul pâte fi acţionat prin acţiunea pignoratitia directa 
Creditorul este dator să îngrijâscă de Incru. ......... . 
Dacă creanţa dată în amanet produce dobândă, creditorul este în 

drept a încasa dobânda, chiar capitalul şi să le impute: asupra 
creanţe sale, dobânda şi capital. Pi 

Dacă creditotul abusâză de lucrul amanetat, debitorul pâie cere 
să fle pus sub sequestru. 

Creditorul este dator să restitue lucrul dat în amanet. 
Debitorul pote fi şi el ţinut prin actio pignoratitia contraria 

NI. Dreptul creditorunut asupra amanetului 

Art, 1686 al. 1, 1689, 1694, 1693. . 
Primul. drept este cel de preferinţă. Trimitere. ........,. 22, 

23. Nulitatea clausei prin care creditorul si devie proprietar pe lu- 
crul amanetat, DR 

24. Dreptul de a pune în vîndare amanetul . Pee. 
25, Pâte chiar cere creditorul autorisarea de ai se adjudeca lucrul 

amanetat. 

26. Regule speciale în Codul comercial, (Art. 482—486, 488). ..,. 
27. Legea din 28 Iunie 1881 asupra magasinelor generale (Art. 11—13), 

30. 
31. 
32, 

33. 
31, 

„ Creditorul are încă dreptul de retenţiune ........... 
„ Dacă dreptul de retenţiune se pâte exercita faţă cu: terţele per- 

s6ne. . [| e. 
Amanetul este indivisibil. 

Amanetul tacit.. 

Ca să existe se cere: aj Să resulte dintr'un contract încheiat 
între aceleaşi persâne ..... cc... | AI 

b) Creanţa să fie creată după acea asigurată cu amanet. 

Pag. 
  

512 

313 

514 

515 

516 

518 

519 

520 

522 

323 

524 

c) A doua creanță să fie exigibilă în momentul plății celei asi-. .- 
gurate cu amanet.
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36. 

37. 

38, 

40. 

41. 

42, 

48. 
4. 
45, 

46. 

47. 

> 
o 

a
 
D
o
 

. Introducerea istorică 

Pag 

„ Controversă dacă aci este un adevărat amanet sai numai un 

drept de retenţiune. . . . . cc cc... ae e 096 

1V. Cum pâte creditorul amanetist opune dreptul săi celor de a! treilea 

Art. 1636, 1697, 1696. 

Pentru ca creditorul amanetist să pâtă opune dreptul săi celor 

de al treilea se cere ca actul să fie înregistrat la un ofiţer pu- 

blic, întru cât trece creanța peste 150 lei vechi. ..... . , 528 
Controversă dacă este suficient ca actul să aibă dată certă. 

Lrăşi controversă dacă un amanet în forma unui contract de vîn- 

dare este valabil. 

. Amanetarea unei creanţe trebue notificată debitorului sati accep- 

tată de acesta prin act autentic. . . . cc... . 329 

Notificarea este necesară chiar dacă creanţa asivurală este zual 

mică de 150 lei. 

Notificarea este nulă dacă se face după declaraţiunea în faliment 

a acelui ce amanelâză; ea este presumată ca fraudul6să dacă 

se face după epoca îixată pentru încetarea plăţilor ; şaă cu dece 
ile înainte. 

Pentru amanetul comercial sunt regule speciale (art. 478, 479 
PC COM) 530 
Amanetarea, efectelor la ordin al celor la purtător, .. ... 531 
Pentru amanetarea la Banca Naţională nu se cere înregistrarea, . 532 
Pentru creditul agricol nu se cere nici înregistrarea actului, nici 

remiterea efectivă a amanetului. .... cc... 533 

Amanetarea mărfurilor depuse în magasiile generale se face prin | 

girarea warantului , e. . 531 

Prin inadvertență art. 169 vorbesce de casele de împrumut pe 

amanet e ee eee... 535 

TITLUL XVI 

bespre anticresă 

NE DE 537 
Art. 1697, 

„ Se cere: a) Să fie un lucru imobil. 
. d) Să fie imobilul în detenţiunea creditorului ,......... 538 
. €) Creditorul să percâpi venitul în socotâla creauţel, dobândă şi 

capital, 

. Definiţiune. 
. Capacitatea celui ce dă imobilul în anticresă, 
„ Capacitatea celui ce priimesce lucrul în anticresă,



"10, 

i. 
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„ Anticresa nu se pâte constitui de cât de proprietarul imobilului, Constitnire de către usufructuar 
Art, 1698. 

o ae. |. |. |. |. . |. . . . 

. Se cere un act înseris dacă creanța asigurată trece peste 150 lei 
vechi. Transcrierea 
Art. 1699, 1700, A . 

Obligaţiunea creditorului de a păstra lucrul şi de a face repa- 
rațiuni, 

Obligaţiunea de a plăti dările fiscale. 

RICCI 

12. Creditorul se p6te descărca de obligaţiunile sale numai păstrând 
DUCA 

13. Obligaţiunile debitorului. 
Art. 1701—1703, 

14, Drepturile creditorului antecresist: a) De a reține imobilul . ,. 
19. Cestiune dacă anticresa deguisată în forma unui alt contract 

" este valabilă. | 
16. Trimitere asupra indivisibilității dreptului de anticresă, 
17. Nu pâte asista o anticresă tacită .. 
18..8) Dreptul de a percepe fructele imobilului dat în anticresă. . 
19. Dreptul comun pentru ori-ce creditor de a pune în vîndare imo- 

bilul nu ţine special la dreptul de anticresă. - 
20, Controversă dacă antieresa constitue un drept rea ....... 

Despre dreptul de retenţiune : 
21. Definiţiune. 

25. 
26. 
27. 
28, 

29. 

„ Găsim că se recunâsce acest drept în art. Il în favorea erede.- 
lui care datoresce raportul .... .. .. 

. In art. 1332 se recunâsce acest drept vîndătorului neplătit. . 
„ Acelaşi drept pentru cumpărătorul cu pact de răscumpărare 

(art. 1377)... ea 
Locatarul are acest drept în casul art. 144]. 

Asemenea şi depositarul (art. 1618). 
Precum şi creditorul anticresist, , 

Discuţiune dacă se pâte admite dreptul de retenţiune în alte ca- 
Suri în cari există analogia ,. cc... . 

Controversă dacă dreptul de retenţiune este un drept real 

TITLUL XVII 

Despre transacţiune 

I. Ce este transacţiunea. — Condiţiunile şi obiectul transacţiunii 

Art. 1704, 1705. 
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1. Se cere existenţa unei contestări seri6se. 

2. Complectarea definiţiunii dată de art, 1704 ......... . . . . 555 

3. Contractul este consensual. 

4. Este un contract sinalagmatic. 

Art. 11706, 1707. 

5. Capacitatea părţilor. . . . . cc... ... eee eee e 6560 

6. Dificultate asupra transacţiunii între soci. ăi 

, Obiectul transacţiunil trebue să fie în comercii, - 

g. Se pote transige asupra pretenţiunilor civile resultând dinte” un 

delict. 

II. Efectele şi întinderea transacţiunii 

Art. 1711, 1709, 1710. ee 57 
9. Are efect nunalt între părți. 

10. Este declarativă de proprietate, 

11. Când însă este translativ de proprietate. 
19. Critica asemănării complecte a transacţiunii cu o hotărire judecă- 

torescă, | . 

13. Compararea cu deferirea de jurimînt .......... ee 059 

14. Interpretarea clauselor este o cestiune de fapt. 

III. Când şi prin ce mijloc se pâte ataca o transacţiune 

15. Ineapacitate şi viţii de consimţimînt . . . . . PE 559 

Ari, 1708. 

16. Adiogirea unei clause penale. 

17, Dacă condiţiunea resolutorie există în transacţiune îs 900 

Art, 1712—1717,. 

18. Este ea fără obiect daci actul este falş. . - 

19. Descoperirea în urma a unui act „care ridică dreptul + unei părți 

asupra obiectului. , 

20. Fiind mai multe obiecte se descoperă un act reţinut de partea - 

adversă . e . „561 

21, Existenţa unei hotăriri definitive asupra, cărel nu s'a transigeat. | 

29. Er6re asupra socotelelor. 

23. Er6re de drept. 
24. Er6re asupra obiectului. . e .. 562 
25, Er6re asupra persânei cu care se face transacţiunea . eee e 063 
26. Prin ce mijloc se pâte ataca o transacţiune ........... 561 
27. Reservă asupra casurilor de. contestări la executare, | 
2S, Dificultate. pentru a se ataca o transacţiune fâcută în formă de 

hotărîre de expedient, .. cc. î . . 56 
29, Efectul anulării transacţiunii



i, 

2. 

a
 

a
 

co
 

10. 

11. 

12, 

13. 

14. 

15, 

16. 

17. 

RESUMATUL MATERIILOR 1087 

TITLUL XVIII 

„ Despre privilegii şi ipoteci 

Introducere istorică . .-....... 
Divisiune .......... 

| CAP.1. 

Disposiţiuni generale 

Art. 1718—1720. 

„+ Regula cine se obligă cu avutul săi. : 
„ Consecința, patrimoniul debitorului. servă de gagiă comun al cre- 

ditorilor . e, 
„ Acesta se aplică numai pentru bunurile cari pot Îi urmărite . 
. Regula se aplică şi persânelor juridice. 
+ In cas de insuficienţă a patrimoniului creditorii primesc prin ana- 

logie cu capitalul lor ... cc... 
„ Afară de creditorii cari aii privilegiu şi iputecă. 

. Afară de aceste două casuri de preferință numai pot fi admise 
altele. 

Art, 170 e. ea. 
Preferinţa se păsireză şi asupra sumel dată de asigurător precum 

şi asupra sumei ce represintă daunele interese, Da 

Articolul 1721 se aplică şi atunci când asigurarea a făcut-o chiar 

creditorul cu preferinţă . . . cc... ... 

Afară dacă el a voit să asigure numa! ereanța sa. 

CAP. 1 

Despre privilegii : - 

Art, 1722, 1123, 

Distingem în privilegii : q) Privilegiui nasce din lege.. 

d) Privilegiul se exercită pe mobile şi pe imobile, 

c) Privilegiul se preferă ipotecei. o 
d) Privilegia non ex tempore' aestimantur sed ex causa : . Și DR 

Art, 1796. 

Divisiune.. 

  

579 

580
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Privilegiile tesaurului public 

Art. 1725, | | | 
18. Legea comptabilităței. . . cc... cc. eee. . 584 

19. Legea asupra urmăririlor din 21 Martie 1877, art. 8. ...... 585 

20. Legea asupra timbrului şi înregistrărei (art. 76). 

SECȚIUNEA 1 

Despre privilegiile cari se întind asupra mobilelor şi imobilelor 

Art. 1727. | 

21, Consideraţiunea pentru care s'a creat acest privilegii. 
22. Ce se înțelege cu cheltueli de judecată , . ..... 586 
23. Cheltuelile de judecată sunt-preferate numai faţă cu creditorii că- 

ror le profită ., ce. 587 
24. Privilegiul nu se întinde de cât asupra părţii din avere carea oca- 

sionat cheltuelile .... cc... „a. 588 
25. Dificultate pentru casurile în cari procesul se perde ..... „ 589 

SECŢIUNEA IL 

Despre privilegiile asupra mobilelor 

Art. 1708 na 590 
26. Divisiune. 

„Despre privilegii asupra mobilelor 

27, A. Cheltuelile de judecată. . 
28, B. Cheltuelile de îngropăciune,. 
29. De îngropăciunea cui este vorba .... cc. 591 | 
50. Are privilegiul şi acel ce a plătit aceste cheltueli. 
31. Discuţiune asupra cheltuelilor de doliii, | 
32. Cheltuelile Lâlex celex după urmă făcută în curs de um an... 592 
33, Ce se înţelege cu bâla după urmă cc... 0983 
34. Se restringe numa! la cheltuelile pe un an. 
35. Nu se caută starea debitorului, 
36. Are privilegiu şi cel ce a plătit aceste cheltueli. 
31. D. Salariile omenilor de servicii
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38. Pentru ce termen sunt privilegiate aceste salaril. 
39. Ce se înţelego cu Gmenii de servici. 

40. Greutatea precisă de când începe anul. 

41. Dificultate a se combina cu art. 1901... 
42. E, Cheltuelile de subsistenţă. * 
43. Ce se înţelege cu familia debitorului ....... aaa... 596 
44, De când începe termenul de șase luni. 

45. Dreptul creditorilor privilegiați pa tâte mobilele de a fi prete- 
riți chirografarilor asupra preţului imobilelor. 

46, Privilegiul se întinde şi pe lucrurile incorporali. .. ...., 597 
41. Dacă mobilele devenite imobile prin destinaţinnea proprietarului 

sunt afectate privilegiilor generali . . . . cc... 598 
48. Trimitere în privinţa rangului acestor privilegii. 

ŞII 

Despre privilegiile asupra 6re-căror mobile 

Art. 1730. 

A. Drepturile locatarulul 

49. Locatarul este în drept: a) să ctră a se afla în casă (art. 1446) 

sai pe moşie (art. 1455) lucruri suficiente pentru asigurarea 

chiriei sai arendii . . . cc cc... cc... 599 

50. 5) Dreptul de sequestru 'şi de executare (Proc. civ. Art. 613. Legea 

din 23 Martie 1903 asupra drepturilor proprietarilor etc.) . . . . 600 

51. c) Dreptul de privilegii, cari anume chirii şi arendi asigură pri- 

vilegiul. 

52. Pe cât este asigurată chiria sati arenda în contractele nescrise. 

53, De când se calculeză anul curent şi cel viior ......... 603 

54. Reconducţiunea tacită, " 

55, Cele-l-alte creanţe ale locatarului. ; . . . . ..... .. ... 604 
56. Aceleaşi derptuti pentru sublocatar. , 

51. Acţiunea directă a locatarului către sublocatar sati cesionar. 

58. Creditorii locatarului, nu. pot subînchiria saă subarenda, când 

acesta este prohibit prin contractul de locaţiune ...... . 605 

59. Se urmeză alt-fel dacă locatarul comerciant cade în faliment. 

„60. Privilegiul se exercită pentru chirii pe mobilele din casă. — Di- 

cultă eee... .. 606 
61. Privilegiul se exercită pe marfa din prăvălie. 

62. Nu se întinde pe lucrurile aduse de clienţii unul lucrător. . . . 607 

63. Dacă pentru moşii privilegiul există asupra mobilelor arendaşu- 

lui cari nu servă la exploature. .. . a 608 

68155 , 69
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Gt. 

63. 

66. 

61. 

68. 

69 

Ti 

72, 

80. 

8. 

82, 

83 

81. 

  

Ce se înţelege cu recolta anulul curent . . ..... ee ae 609 

Controversa dacă privilegiul pâte să se întindă şi pe recolta anu- 

lui trecut. 

Privilegiul există chiar pe lucrurile cari nu sunt ale locatarului, 

dacă în momentul aducerii lor în casă sati pe moşie locatarul 

credea că sunt ale locatarului. . . . . cc... . . . 610 

Dificultate pentru lucrurile furate sati ăsite, 

Locatarui principal are privilegii şi pe lucrurile sublocatarului. 

Soluţiunea când locatarul numal are posesiunea lucrurilor care 

. fusese aduse în casă. 

 Locatarul care a vîndut imobilul. numal are privilegii pentru 

arenda sai chiria trecută. . . . . . Gil 

Privilegiul nu se întinde pe preţul lucrurilor vîndute si ridicate 

din casă. , 

Al patrulea drept al lucatorului este acela de a revendica lucru- 

rile eşite din casă sai după moşie ........ e 612 

Revendicarea pâte să se exercite chiar pe lucrurile cari nu sunt 

proprietatea locatarului. 

. Revendicarea se exercită faţă chiar cu cel ce a căpătat lucrurile 

de bună credință. .... eee... î ee ee e 613 

Revendicarea se exercită natal dacă mobilele sai recolia remasă 

în casă sari pe moşie nu asigură pe Locator. 

Termenul în care trebue făcută revendicarea ....... ce Git 

1. Privilegiul pentru semințe, cheliuelile recoltei și prețul maşinilor 

Justificarea acestui privilegiu e o. . . Bld 

. Pe recoltă cărui are se exercită privilegiul. 
„ Privilegiul celor ce ai vîndut maşinele şi instrumentele agricole. 

C. Privilegiul creditorului amanetist 

Trimitere. 

D. Privilegiul pentru cheltuelile conserrării lucrului 

Justificarea privilegiului . a 610 
Cel ce a făcut aceste cheltueli are şi i dreptul de retenţiune. 

E, Drepturile vînqetorului. . 

Comparaţiune cu dreptul roman. Cr eanţa vîndătorului este garan- 
tată: a) Cu dreptul de retențiune . . . e OGÂȚ 

b) Dreptul de revendicare în o . . . . .. 018
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Legea comunală art. 683 —692, 432, 483, 455, 

Paz. 

85. Prima condiţiune cerută pentru revendicare ca lucrul vîndut să 
! se afle încă în posesiunea cumpărătorului, 

36. Nu se cere că posesorul de al treilea să fie de bună credinţă. 
87. Revendicarea nu se pâto exercita faţă cu locatorul sati creditorul 

- gagist de bună credință. .. 619 
58. Revendicarea ars locul chiar dacă cump$rătorul care încă ține lu- 

crul l'a vîndut altuia. 
39. A doua condiţiune pentru revendicare este ca lucrul vindut să'şi 

păstreze existenţa sa proprie, 

90. A treia condițiune este ca cumpărătorul să nu aibă termen pentru , 
plata prețului 620 

91. In fine se cere ca revendicarea să se facă în termenul fixat de 
- lege. . 

92. Art 818 cod. comercial .... ate G2L 
93. c) Dreptul de privilegii. Nu se exercită de cât dacă lucrul vîndut 

este încă în posesiunea cumpărătorului. .. 622 
94. Privilegiul există chiar dacă s'a acordat termen de plată cumpă- - 

rătorului, 

'95. Privilegiul există chiar la cesinnile de drepturi mobile. 
96. Dacă lucrul vîndut se desființâză privilegiul se perde. 
97. Privilegiul nu există pe preţul luer ului vîndut de cumpărător şi 

neptătit, Diferite casuri. . . 023 
'98. Dacă femeia pentri prețul lucrurilor mobile date zestre preţuite 

are privilegii pe aceste lucru. ... . 624 
99. Dacă există privilegiti în favârea schimbistului, 

100. d) Dreptul de. resoluţiune a vîndării. Se perde cu perderea drep- 
imlui de revendicare. . . cc cc] 625 

101. Art. 7836 e. rom... ce... a. . -636 

F. Privilegiul hangiuhă 

102. Ce anume creanţă asigură privilegiul. 

103. Nu asigură o creanță anteriâră a hangiului [ec  . .. 023 
104. Pe ce se întinde privilegiul. : 

:105. Există chiar pe lucrurile ce nu sunt ale călătorului. 

G. Privilegiul cheltuelilor de transport 

106. Ce asigură acest privilegii. ........ me eee ea... 029 

107. Fiind mal multe transporturi fie-care este asigurat pe cantitatea - 

transportată. ” 

108. Privilegiul se pote exercita în termen de 214 do oro de la pre- , 

darea mărfii ce... i. 630 

109. ”
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H. Privilegiul tesaurulaui 

110. Acest privilegiii nusare nici o utilitate. 

Ş III 

Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor în cas de concurs între ele 

Art, 1731—1736, 1724, 1725 al. II, 1729 al, 1... 63+ 

111. Regula că privilegiile de aceiași natură ati un rang egal nu este 

absolută . . ce. 632. 

112. Privilegiile speciale trec înaintea celor generale. Două excep- 

UDE eee eee... 633 

113. În privilegiile speciale în care se cere detenţiunea lucrului de 

creditor, acel care o are de bună credinţă este preferat. 

114. Când este de rea credință creditorul. . . . cc... 634 

115. Art, 678 e. com. 

110. Preferinţa cheltuelilor pentru stmânţă şi a preţului maşinelor 

agricole. 

117. Art. 31 al creditelor agricole din 16 Iunie 188%. ......... 635. 

118. Preferinţa cheltuelilor de conservare față cu proprietarul și ama- 

netistul. , 

119. Conflictul între creanţa pentru conservarea lucrului şi preţul 

datorit. 

120. Privilegiul proprietarului față cu privilegiite generale şi spe- 

(că): 636- 

121. Privilegiul preţului semințelor și al maşinelor faţă cu cele-l-alte 

privilegii speciale. 

122. Cheltuelile de conservare. 
123. Preţul lucrului vîndut. , 
124. Cheltuelile de transport . . . . cec... 637 

SECȚIUNEA III 

Despie privilegii asupra imobilelor 

125. Importanţa acestor privilegii. 
Art. 1637. 

126. Observaţiune. 
121.0 a doua observaţiune. ..... RR 639 

A. Pricilegiul vândetoruluă 

128. Privilegiul există orl-ce natură de vînqare ar fi
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"129. Controversăi dacă privilegii există în contractul de schimb. . . G4i 

130. Gontroversă dacă există privilegii pentru asigurarea sarcinilor 

unei donațiuni. . cc... aa 048 

131. Cestiune în vîndare cu pact de rescumpărare. Ii 

182, Trebue ca în actul de vîndare să se dică ca parte sai tot preţul 

ce se datoresce. ......... II o. 618: 
183. Privilegiul pâte să fie dat în favârea unui al treilea, 

134. Trimitere pentru dobândi. 

135. Dacă privilegiul asigură şi alte drepturi ale vîndătorulm . . . . G4t 

136. Casul în care avem mai multe vînqări succesive . . . . ... ., . 645 
137. Pe ce există privilegiul. 

"133, Cestiune pentru mobile devenite imobile prin destinaţiune. . 

B. Privilegiul coâmpărțitorului 

139, Există la orl-ce împărțire .. . cc... . . ... „646 

- 140. Privilegiul garantâză ori-ce creanţă are un copărtaş. 

141. Controversă pentru recursul unul coerede care plătezsce o da- . 

torie peste părtea lui contribuitorie. . ........ îs a GÂT 
142, Cestiune pentru cele-l-alte pretenţiuni între coereqI . . ... . 648 

143, Impărțirea parțială. 

144. Suplimentul de împărțire. _ 

145. Nu tot-dea-una privilegiul se întinde pe tâte imobilele cari erati 

în indivisiune . ...... eee aa e e 049 
146. Pe ce este garantată sula. . . . . . . .. ...... e e 630 

147. Observaţiune . . . .. . . .. . Î. . [| . . cn cete. . BĂL 

C. Privilegiul constructorilor 

118. In favârea cul există privilegiul. Controversă. ..... a 632 
119. Ce se decide pentru reparaţiuni. : . 

150. Discuţiune pentru îmbunătățirile agricole, 

151. Cel ce construesce pe pământ străin , . ........, „033 

152. Toţi câţi ai contribuit la lucrare ati drept egal. - 

153. Privilegiul se întinde pe plus valuta resultând din: construe- 

țiune. e 654 
151. Plus valuta de la epoca primirei lucrărilor se ia în conside- | 

rare. 

155. Cestiune pentru casul când primul Proces- „verbal să face mal 

TATĂ a 653 
156. Quid când nu s'a făcut al doilea proces-verbal la timp. - 

157. Cum se fac 'constatările. 

153, No. 2 şi 5 sunt aplicări ale plăţii cusubrogare . . ... . , , . 636
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Rangul. privilegiilor 

159. Cum se pâte presinta conflict între privilegiele asupra imobi- 
elor. . cc... E IRIRIA 658 

SECȚIUNEA IV 

Cum se conservă privilegiele 

160. Privilegiul asupra imebilelor dă creditorului dreptul de a urmări 
imobilul, faţă cu ori-cine. " 
Art. 1739. | 

161. Acest articol este introdus prin inadvertenț. ......... 659 
Art. 1740, 1369, 

162, Viîndătorul, ca să păstreze privilegiul şi acţiunea în resoluţiune, 
trebue să transcrie actul 

163. Nu se determină până când să se facă transcripțiunea. 
Art. 1741. Ă 

164. Copărtaşul, pentru conservarea privilegiului, trebue să ia inscrip- 
țiune în şâse lunr ...,... cc... ae 664 

165. De când începe să curgă acest termen. , 
166. Aceeaşi cestiuna pentru împărțirea prin licitațiune. 
167. Termenul curge de la licitare. - 
168. Dificultatea cu depunerea prețului . . . a 662 
169. Observaţiune. , 
170. Ce trebue să menţioneze inscripţiunea. Două dificultăți. ...., 663- 
171. Ce decidem în împărțirea făcută de ascendent. 

Art, 1742. 
172. Inscrierea celor două procese-verbale 

Art. 1743, 
113. Inscripţiunea trebue luată în şase luni de la deschiderea succe- 

siunii. Controversă | 
Art. 1744, 

114. Cesionarul şi subrogatu!. Critica legii 
Art, 1788, 1745. 

175. Cele două idei exprimate aci .. cc... a. 612 
16. Dificultate a concilia aceste articole cu regula că la privilegii nu 

sa ia în considerare timpul. — Controversă asupra acestei con- 
cilieri 

678 
177. Dificultate asupra fixăril excepțiunilor, 
178. In special cu transerierea actului de vindare ......... 676 119. Dificultatea aceeaşi pentru privilegiul constructorului ..... 679
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185. 

186. 

187. 

188. 

189, 

190, 

191. 

192. 

193, 

| 194, 

195, 

196. 
197, 
198. 

199. 

200, 
201. 
202, 

203. 

204. 
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CAP. III. 

Despre ipotece 

Art, 1746. | . . 

Ipoteca este un drept real imobiliar . . cc... 080 

In ce consistă dreptul de ipotecă ........ ae 6s2 

Art. 1746, al, II. | 
In ce consistă indivisibilitatea ipotecel. . 
Aplicaţiunea . cc... Ta. m. . 683 
Indivisibilitatea este de natura, Sră nu de esenţa ipotecei. 

'Trimetere asupra specialităţii. 

Art. 1750, 1751. 

Numai imobilele se pot ipoteca .. . . . cc... 6s6 

Se pâte ipoteca usufructul imobilelor ...... 637 

Discuţiune dacă cine-va pâte ipoteca nuda proprietate. 

Folosinţa legală a părintelui şi a bărbatului nu se pâte ipoteca. 

Nici usul, nici abitaţiunea. ...... DER 688 
Nici servituţile prediali prin 'ele singure. ” 

Ipoteca ipotecei. 

Cu imobilul se ipotecăâză şi accesoriile. ..... 689 

Art, 1747—1749, 
Avem numal ipoteca legală şi ipoteca convenţională a 690 

Art, 1752. | 

Se face alusiune la dreptul maritim. 

Diferenţele între privilegii şi ipotecY 

Prima diferenţă. 

A doua diferenţă, 

Atreia diferență. . . . . . cc... cc... .. 692 

Divisiune. 

SECŢIUNEA 1 

Despre ipottcile legali 

Art. 1753. ” 
Sunt trei ipoteci legale. 

Dacă legatarul are o ipotecă legală .: ........... . 698 
Nu se pâte dice că privilegiile degenerate în ipotecă nu se pâle 

considera ca ipotecă legală. 

Divisiune. 

ŞI 

Despre siguranţele femeilor mărilate 

Art. 17B4—1761 cc... aa ch... Te. 894 

Resumât istoric . . .. . . eee eee... 695
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205, Ce asigură ipoteca .. . |. |... [cc | 696 
206. Nu asigură de cât creanţa dotală. 

207. Asigură şi creanţa eventuală ce ar put avea femeea, care re- 
nunță la cererea de nulitate a înstrăinării imobilului dotal „698 

209. Pe ce se întinde ipoteca. 

209. Ipoteca este specială. 

224 

225 

210. Dificultate de a fixa suma, 
211. Art. 799 c. com... a 699 
212. Cine este în drept a cere luarea inscripțiunei ........ 700 
213. Rudele, amicii femeii, procurorul. 
214. Se pâte lua inscripţiunea şi pe alte bunuri,de cât cele arătate 

în contractul de căsătorie. - 
215. Nulitatea elausel de a nu fl ipotecă, 
216. Femeia nu pâte renunţa la inseripțiunea ipotecară luată, : 
217. Combinarea art. 1760 cu art. 1281 ..... Pa i TOL 
218. Se pâte cere reducerea ipotecer ..... cc... 103 
219. La ce dată ia rang ipoteca .. cca 17014 

Ş II 

"Despre garanţiele ce sunt obligați a da tutorii la interesele minorilor 
şi interdişilor 

Art, IIG2—Ț64 105 
220. Introducere. 

221. Are loc în tâte casurile în care există o tutelă. 
222. Nu are loc contra curatorulul. 
223, Niel contra consiliului judiciar ... cc. 106 

„+ Tutorul ad-hoc. 

. Tutorul de fapt. 
"226. Administratorul provisoriă în procedura de interdicţiune . . . . 707 
221, Administraţiunea averil după încetarea tutelei. 
228. Tatăl şi muma sunt dispensaţi ca tutori a da garanţie ..... 108 
229. Muma rămasă tutâre după a doua căsătorie .......... 109 
230. Sociul cotutor. 
231. Sociul tutor sociulul săi interdis . o... 110 
232. Ce asigură ipoteca ........ a TU 
233. De când ia rang ipoteca. 
234. Consiliul de familie fix6z3 garanția . cc... 712 
235. Ipoteca pâte A înlocuită cu altă garanție. 
236. 

237. Tribunalul pâte de 
238. 'Tutorul trebue chemat înaintea consiliului 

Consiliul de familie dictâză cum să se urmeze când tutorul nu 
pâte da garanţie. . 

-a dreptul să ia măsurile necesare.



239, 

240. 

241. 

242. 

243. 

244, 

245. 

2410, 
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Tutorul pâte cere reducerea. 

Art. 1765. 

Cine ia inscripţiunea ipotecară 

Ş III .. 

1097 

Pag.   

îti 

Despre garanţiile ce sunt obligaţi a da statului, comunelor şi stabilimentelor 
publice, perceptorii şi administratorii comptabili 

Art. 1768. 
Observaţiuni. Critică 

SECȚIUNEA 1 

„Despre ipotecile 

Cum se esplică că ipotecile fac 

Art, 1772. 

convenţionali 

parte din contracte 

Autenticitatea la ipoteci este cerută ad solemnitate. 
Critica sistemului care se mulţumesce numal cu participarea ce- 

lui ce ipoteceză ....... 

Mandatul pentru a ipoteca trebue să fo în formă autentică . 

Procura trebue însă să fie specială. 

Art. 1713.: 

. Ipoteca în ţară străină trebue să fie publică, 
„Nu se spune dacă se pote apela ordonanța preşedintelui care 

refusă autorisarea. 

„ Verificarea preşedintelui - . ..-. 

„ Nu se 'vorbesce de convenţiunile internaţionale, 

Art. 1769, 1771. ' 

resce quatemus locupletior fit 

„ Minorul emancipat. 

. Cel pus sub consiliul judiciar. 
„ Femeea măritată, ” 

. Imobilul dotal. 

„ Asociatul administrator . 

. Cel ce se gâsesce în indivisiune. 

2. Cod comercial art. 12, 16, 712... 

; Cod de proc. cir., art. 514. 

. Capacitatea de a ipoteca este e aceiaşi pentru a înstedina n un a imobil, 

„, Bunurile minorului ...... 

„ Bunurile interdişilor. 

. Confirmarea ipotecel. . 

„ Ipoteca nu este valabilă nici pentru a garanta ceea- ce se dato- 

117 

124 
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Art, 17170, 1775. 

264, Cel ce ipoteceză trebue să fie proprietar al imobilului ce se ipo- 

teceză, ! 

265, Ipoteca constitue de cel ce are o proprietate condiţională. . . . 127 

266, Nu se cere că cel ce ipotecâză să aibă posesiunea imobilului. 

261. Observaţiune asupra casului când condiţiunea resolutorie de- 

pinde de voinţa celui ce ipotecâză. 

268, Nu se pot ipoteca bunurile viitâre. .. .......- „123 

269, La o asemenea ipotecă nu se aplică regula: guem de evictione ete. 

270, Dacă ipoteca lucrului altuia este nulă . . .. . „199 

271. Ipoteca este esenţial specială. In ce constă specialitatea. . . . . 730 

272. Ipoteca care asigură o creanţă condiţională. 

2173. Ipoteca constituită ca să asigure un credit deschis. .. . . . . 731 

274. Proba plăţilor făcute de bancher. 
215. De când primesce dată o asemenea ipotecă. 

216. Creditul se pâte deschide şi în formă de compt curent. . . . . 132 

277. Acordarea creditului pâte fi mărginită într'un timp determinat. 

218. Ipoteca pâte asigura şi obligaţiuni de a face sati de a nu face. 

Art, 1777.. 

219. Exemple. 

280. ipoteca nu se întinde pe noile achisiţiuni. 

281. Un cas special. 

282. Casurile de accepţiune imobiliară . .......... a 783 

283. Controversă, . 

SECȚIUNEA 1 

Despre rangul ipotecelor între ele 

Art. 1737, 1779. ă 
234. Principiul PE a 1734 
2835. Acel cari "și-au cerut inseripțiunea în- “aceeași di sunt egali în 

ADE e 135 
286. Dacă între. părţi ipoteca există fâră să se ia inseripţiunea. — Tn- 

teresul cestiunil. 

Despre publicitatea actelor trarislative de proprietate şi constitutive de 
drepturi reali 

28î. Introducere. 
288. Divisiune . . . E : „. 186
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CAP. IV 

Despre modul inscripţiunei privilegiilor şi ipotecilor 

289. Divisiune. 

Î. Ce este inscripţiunea, de cine pâta fi cerută şi până când pâte îi luată 

Art. 1780. 

290. Ce este inseripțiunea. Inscripţiunea ipotecei convenționale tre- 
bue cerută şi de creditor şi de cel ce ipotecâză ....... 731 

291. Inscripţiunea privilegiilor şi a ipotecilor legale pste fi cerută nu- 
mai de o persână. . 

292. Trimitere la Inarea inseripţiunilor legale . ...... 138 

293. Cel ce cere inseripţiunea trebue să se presinte în persână la tri 
buna! sati prin mandatar cn procură autentică. 

294. Ea pote fi cerută de un negotiorui gestor. 

293. Dacă unul din comoştenitori, fie ai creditorului, fie ai debitora- 
lui pâte cere inscripţiunea. 

296. Cesionarul şi subrogatul pot cere luarea inscripțiunit 739 

297. Inscripţiunea se pâts lua şi după mârlea debitorului. greşită re- 

dacţiune a articolului PE 740 

298. Ipoteca a cărei inscripțiune s'a luat după mârtea debitorului 1 nu 

ia dată de cât tot de la insecripţiune. 

299. Finele articolului este modificat de art. 723 c. com. 4 

II. Modul luării inscripțiunii 

Art. 1781—1784. Proc. civ. art. 725727. 

300. Inseripţiunea se ia la tribunalul sitnaţiunii bunului. 

301. Creditorul trebue să facă alegere de domicilii . , . .... „342 

302. Puterea preşedintelui în cât privesce luarea inscripţiunel „143 

303. Căutarea registrelor de supleanţi. ,., . . 745 

304. Menţiunea ce trebue fâcută de luarea inscripţiunil în josul actu- 

lul de ipotecă. 

305. Formele pentru ipotecile legale. 

306, Cari din formalităţile luării inseripţiunii sunt sub pedepsa de nuli- 

tate. Două sisteme . . ... cc... .. 1. 746 
307. Aplicare în cas când una.din părți numai se presintă a cere in- 

scripţiunea. | 
308. O a doua formalitate. 

399. Presintarea -actulul constitutiv de ipotecă. 

310. Căutarea registrelor de supleant. 

311. Inseripţiunea trebue să arate imobilul care seipoteceză.. 143
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312, 

313. 

314. 

315. 

316. 

328. 

329, 

330. 

331. 

332, 

333, 

331. 

. Lipsa de inscripţiune o pâte invoca, ori-ce terțiă are interes , . 

Pas 

Aşa trebue să arate numele debitorului. 

Asemenea şi numele creditorului. 

Trebue să se arate suma. . 

Lipsa de alegere de domicilii de creditor, 

Al treilea sistem , cc 749 

JIl. Efectele înscripţiunii 

=]
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O
 

„Art, 1185. 

. De când încep să curgă cel trei ani. . 

„ Actul constitutiv de ipotecă trebue să arate că datoria este cu 
dobândă. 

, Cestiune pentru dobândile convenţionale. 
. Soluţiune pentru casul când s'a plătit o parte din dobândi , , 
„ Pentru dobândile ce trec peste trei ani se pâte lua o nouă în- 

=l
 

o
 

-
 

scripțiune. 

IV. Reinoirea. inscripţiunii 

Art, 1786, 1787. 

„ Consideraţiunea pentru care se cere reînoirea, 
„ In ce termen se face reînoirea . , 

„ Escepţiunea pentru ipotecile legale. 
. Reinoirea nu este obligatorie pentru ipoteca femeii măritate după 

- o ic)
 

separaţiunea de patrimonii. 
- În cas de urmărire a imobilului până la ce act de procedură in- 

scripțiunea este obligatorie .. o... 753 
Casarea ordonanţei pune lucrurile în starea de mai înainte. . . Tăt 
Casul înstrăinării de bună voe, 
Hotărirea de expropriere face ca relnoiroa să nu se mai facă în 
urmă, - " 

Nu se arată în ce formă să se facă reînoirea, ....,..... 755 
Pentru reînoire nu ze cere ordonanța preşedintelui. 
Ce trebue să conţie reînoirea. 
lifectele reînoiril. 

CAP. V 

Despre ştergerea şi reducţiunea inscripțiunilor - 

Art. 1788, 
5, Când pote avâ loc ştergerea inseripţiunii. .... î... .... 756



336, 

337, 

338. 

..839, 

840. 

341. 

342, 

343. 

44. 

347. 

348, 

349, 

350, 

351. 

352, 

353. 

„Introducere istorică . . ....... ă 762 

A Divisiune“ [ee eee eo. n... 
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Pag.? 

Reducerea pâte av loc: 1. La inscripțiunile ipotecilor legale 
pentru că ar fi prea întinse; 

II. Când se constată că inscripţiunea este luată pentru o sumă 
prea mare. . 

Reducerea ca şi ştergerea se operă saii prin consimțămîntul păr- 
ților sai prin hotărîrea judecătorescă,. 

Capacitatea cerută pentru ca creditorul să consimtă la ştergerea 
sati reducerea inscripțiunii , . cc... 757 

Nu se caută capacitatea dacă ştergerea şi reducerea se oper6ză 
prin hotărcîre judecătorescă, 

Casarea cail revisuirea hotăririi care a decis ştergerea sai redu- 
cerea. 

Ștergerea şi reducerea inseripțiunii trebue să fie ordonată de pre- 
şedintele tribunalului ....... 

Care este efectul fată cu cel ce capătă în urmă drepturi asupra 
„imobilului, o ştergere sai o reînoire-ilegală?. . .,....., 759 
Art. 1789. 

Aceeaşi regulă ca la luarea inscripțiunii. 

Despre transcripțiune 

- Art, 818, 819, 219 al. 2, 1802, 1803, pr. civ. 721—724 bis... . 764 

. + 
Î. Ce este transcripţiunea şi cum ea se oper6ză 

Ce este transcripţiunea. 
'Transcripțiunea se face la tribunalul situaţiunii imobilului. 

Transcrierea se face la grefa tribunalului ... 166 

Ea pâte fi cerută de ori-cine are interes, 

Ce act presintă cel ce cere transcrierea. 

Dacă trebue trecut în registru actul întreg 

La ce epocă primesce dată transcripţiunea, 

7 

II. Actele supuse transcripţiunii 

+ Trebuesc transcrise actele de strămutare a unei proprietăți imo- 

biliare, 

„ Ordonanţa ce adjudecare. 
. Constituirile și transmiterile de drepturi imobiliare altele de cât 

privilegiile şi ipotecele. . . . . cc... . ... eo a 768
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351. Transacţiunile. 

358. llotăririle de expropriere pentru causă de utilitate publică. 
359. Hotărîrile judecătoresci. | 
360. Impărţirile .. oc... „109 
361. Nu se supune transcripţiunii faptele sai transmiterile prin lege. 
362. Transcrierea pentru transmiterile în divorţ prin consimțămînt 

MU e... TI, 
353. Actele de renunțare la drepturile imobiliare. 

364. Actele confirmative. 

365. Renunţările ce nu se transcriu. 

360. Cazurile cânâ aceste renunțări trebuesc transcrise. 
867. Renunţarea la o prescripţiune acquisitivă. 
308. Clausele ce adaogă la un contract , . . .. 12 
369. Hotăririle de divorţ şi de separaţiune do patrimonit. 

„810, Trimiterea în posesiune definitivă. 
311. Retractul litigios. 
312. Contractele de locaţiune pe un termen mai lung de trei ani. 
373, Cesiunile de venituri pe mai mult de doiani ......... 1173 

III, Cine păte invoca lipsa de transcripțiune 

374. Trimitere pentru donaţiuni. 
315. În principii cine este în drept să invce lipsa de transcripţiune. 
316. Spre a se opune lipsa de transcripţiune se cere ca cel ce o in- 

vâcă să aibă titlul s&i transcris, 
Wii. Nu se cereetâză la ce epocă a dobândit dreptul săi cel ce opune 

lipsa de transeripțune. . . cc, Ti 
318. Nu pâte opune lipsa de transeripţiuna înstrăinătorul. 
379. Bredele beneficiar, 
380. Legatarul siugular. — Controversă. , 
381. Creditorii chirografari .. .,... ee eo TT5 
332. Creditorul anticresist. 
383. Locatarul,. ! : 
384. Conflictul între dot locatari .... 716 
385. Dacă cel ce ai drepturi de la cumpărător pot opune lipsa de 

transeripţiune. — Controversă . . [| . . ..| 
386. Critica finală. — Legrislaţiune comparată ...... îs 180 

CAP. IX 

Despre publicitatea registrelor şi despre responsabilitatea grefierilor de 
tribunale însărcinați cu ţinerea registrelor 

Art. 1820. ” 
337. Care este funcţionarul însărcinat cu ținerea registrelor, Registrul 

special de ordine a intrărilor, . a. TS1
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Art. 1821, 1828, 

383. Cum trebuesc ţinute registrele. 

Art. 1819. cn... 182 

389, In ce scop se impune acestă îndatorire grofierului. 

Art. 1816, 1817, 1818. 

390, Consecința netrecerii în registru a unei ipoteci sai înstrăinare 

imobiliară . . eee em... 183 

391. Certificatele inexacts date de grefier. 

Art, 1322. 

392. Acestea sunt pedepse simple disciplinare ....... ae ae 094 

CAP. VI: 

Despre efectele privilegiilor şi ipotecilor în contra pers6nelor a! treilea 

cari deţin imobilul 

393. Divisiune. 

ŞI 

Creditorul faţă cu debitorul principal 

394. Debitorul rămâne proprietar pe imobilul afectat. 

395. Cu ocasiunea urmăririi, imobilul se pâte. pune sub sequestru. . 783 -]
 

ŞI 

Creditorul privilegiat saă ipotecar faţi cu cel-Valţi creditori 

396. Aci se caută preferința fio-cărur creditor. 

Ş 111 

Creditorul faţă cu detentorul 

“Art. 1790. 
397. Oceditorul privilegiat sai ipotecar exercită dreptul săi asupra 

imobilului în proprietatea orl-cui ar trece el ..:...... 786 

398, Divisiune. 

A. Excepţiunile pe cari le pot. opune detentorul creditorului urmdritor : 

1. Beneficiul de discuţiune. 

AT 170 e... e 787
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399, Detentorul pâte opune ori-ce mijloc de apărare ar av6 debitorul 

principal. EL p6te invoca şi beneficiul de discuţiune. 
400. Beneficiul de discuţiune nu pâte f invocat asupra imobilelor 

care aparţin cauţiuni. - 

401. Acest beneficii pâte fi invocat de ori-ce detentor care nu este 
personal ţinut la datorie . . a 188 

2, Beneficiul cedendarum actionum. - 
402. Dreptul” detentorului care plătesce de a fi subrogat creditorului 

plătit. 

403, Controversă asupra conflictului ce pâte A între maj mulţi deten-: 
tori sai între detentori sai fidejusori 

3. Ezcepţiunea de garanţie. 
404. Câte o dată se pâte opune creditorului“ regula: gquem de evic- 

tione, etc. | 

B. Facultăţile reservate detentorului 

Art, 1791—1703 a 
405. a) Dreptul de a purga. Trimitere. 
406. d) Detentorul pâte plăti. 
407. c) EL pâte să se lase a fi expropriat.: : E 

„ Pe numele cul se face urmărirea ......, o, 791 
408. Urmărirea nu schimbă relațiunile între detentor şi debitor o... 792 
409. Detentorul pâte fi admis la licitare. 
410. El pote invoca drepturile ce avea, înainte de dobândire, asupra 

imobilului. 
Art. 1795—1798. . 

411. 4) Detentorul pâte lăsa imobilul . [eee e... e 798 
412. În ce mod se face lăsarea. , | 
413. Nu pâte lăsa cel ţinut personal la datorie. 
414. Succesorul universal nu pâte lăsa. Casul când sunt mai mulţi 

succesori universali. 
415. Detentorul care a păstrat numar parte din imobil o pâte lăsa. 
416. Capacitatea pentru a lăsa, , 
417, Casul când imobilul s'a constituit dotă d .. 794 418. Lăsarea nu pâte fi pentru detentor un mijloc de a se. sustrage - „de la obligaţiunile contractate. . 
419. Până ia adjudecare el rămâne proprietar. 
420. El pâte face să se nască dre 

"înainte de dobândire, 
421. Consecința nereproducerii art. 2175 şi 2176 e.N. şi 103 şi 104 ale legii belgiane ........ ee aaa 195 
422, Recursul detentorului contra debitorului, 

790 

pturile ce avea asupra imobilului



: 
Pag, 

423. Natura raporturilor între detentorul expropriat şi adjudecatarul 
imobilului , PD ee 796 

CAP. VII 

Despre stingerea privilegiilor şi ipotecelor 

Art. 1800 .. IRA DR 797 
424. a) Prin stingerea obiigaţiunii principale. 
429. Evieţiunea imobilului dat în plată nu face să reînvie ipoteca 

stinsă prin acâstă plată. E 
426. Se pâte păstra garanţia în cas de novaţiune, RE 
427. Plata chiar prin ere a unei datorii compensate nu face să 

continue ipoteca , ou 198. 
428. Confusiunea nu operă tot-dea-una stingerea. . 
429. b) Prin renunţarea creditorului la privilegii sa la ipotecă. 
430. e) Prin perderea totală a mobilului. , 
431. d) Prin prescripțpiune, Diferitele casuri cari se pot presenta . . , 799 
432. Prescripţiunea dobândită asupra imobilului de cel ce a raportat 

a non domino. , . 
433. Dacă se pâte usucapia imobilul liber când se dobândesce do la - 

proprietar. e 
454. Termenul prescripţiunii nu începe de cât de la transcrierea ac- 

tului translativ de proprietate . . . . cc... 800 
435. Luarea unei inseripţiuni nu constitue un act întreruptiv de pre- 

- scripțiune. 
430. e) Prin exproprierea silită a imobilului afectat. Originea art. 565 

- proc. civ., . A , , . , , 
431. Dificultate în faţa textelor noului cod . ........ 801 
438. î) Prin expropriere pentru causă de utilitate publică. 
439. 

440. 
4, 

442, 

443, 
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£) Prin purgă. 

| CAP. VIII 

Despre modul de a purga proprietățile de privite gii şi ipoteci - 

Ce este purga. Originea purgel. 

Divisiune . cc ceea. 

I. Cine pâte purga 

Numai acel care este noi proprietar pâte purga. Ni 

Pâte purga cel ce a dobândit o parte aivisă sati indivisă a imo- 

"bilului, 

70 68153
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44, 

445. 
446. 

447, 

448, 

449. 

450. 

451, 

452, 

453. 

454, 

455. 

456, 

457, 

458, 

459, 

400. 

461. 

2. Oreditorii căror li s 

Pag. 
  

Pote purga usutructuarul usufruetul săi. Nu'pâte purga usuarul: : .. 
„său cel ce are abitaţiunea. 
Dobândirea supusă unei condițiuni. : 
Nu pâte purga pendente conditione, proprietarul sub condițiune 
suspensivă ......., ED II a. „303 

lutorie. : a 
Succesorul chiar universal pro parte pâte purga partea sa. 
Eredele beneficiar pâte purga. imobilul pe care a devenit adju- 
decatar, ă a 

Capacitatea pentru a purga. . cc... e... -. 804 
Cestiune pentru imobilul dotal, . , IN 
Dacă prin actul de acquisiţiune se pâte renunţa la facultatea de 

a purga.. .. , 

II. Condiţiunile de formă ale purgări! 

Art. 1804, 1805 - 

de transmitere a proprietăţii. : , 
A douu condiţiune 'este a ss notifica: la timp creditorilor. înscriși: 

cele arătate de Art. 180£. e 
Comparaţiune în. privinţa termenelor cu art. 2183 e. N. şi 111 1.b.. 906 
Unde se face: notificarea, - n IE 
Notificarea detentorulut nu pâte fi considerată ca o ofertă spre. 

a fi acceptată, - 
Ceztiunea relativă la dobânda ce ar produce preţul datorit. 
Nulităţile rc. 

III. Efectele purgării 

Art. 1807. 
Dacă creditorii nu usâzi de facultatea ce le acordă art, 1804 și 
1805, imobilul rămâne descărcat de orl-ce sarcină ipotecară. 

Dreptul vînqătorului ds a cera striearea vînqării pentru neplata 
preţului pâte împedica purgarea imobilului. . 303 

IV. Facultatea acordată creditorilor privilegiați şi ipotecari 

Art. 1806, 1811. 
a fâcut notificarea de detentor pot cere pu 7



463. 
461. 

465, 

466, 

467, 

„ 468, 

409. 
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Paz. 

uerea în vîncare a imobilului în termenul şi cu îndatoririle impuse de lege... e 809 Roservi pentru privilegiul vîndătorulul. | Cum s'ar putea caracteriaa declaraţiunea creditorilor. . Declararea creditorilor ni se cere a A acceptată ...., „810 Art. 1803, 1809, 1813. N 
Exproprierea se face în formele legale. : o a Cum se procede în cas de transmiteri prin un singur act al mal 
multor bunuri. . Pee e pa e e BUL Art. 1810, 1812, : | ” Recursul detentorului contra celul ce i-a transmis imobilul! 

Situaţiunea detentorului faţă cu adjudecatarul şi cu: creditorii - 
înscrişi, 

470. Detentorul pâte deveni adindecatar al imobilului, RE 
471. Recursul detentorulul pentru cea ce a dat mai mult. . . . 312 

Art. 1314. 
472. Se pâte susţine că ipotecele legale nu se pot purga. 
473. Cum se face schimbarea de ipotecă Pe a. . 818 

Disposiţiunt transitorii | 

474. Trimitere asupra art. 1815. ......... ec i - Si4 

TITLUL XIX 

Despre expropriaţiunea silită 

. Aci se cuprind reguli cari ţin exclusiv de procedura civilă. i 

Art, 1824, | | 

2. Comparat cu art. 1719 şi 1720 acosi articol oste și inutil, şi incom- s 

lect 15 plect ..... II aia 4 SI. 

Art. 1832—1831. . , , 
3, Comparaţiunea cu art, "971378, 878. şi, 129 proc. “civ, 

4. Nu se cere pentru adjadocare în tot- d'a-una să existe o hotărre e 
definitivă [eee ee o... 

5. Cesionarul ca să. continue urmârirea irobuo să notifice urmăritalut - 

cesiunea, 

Art, 1836, 

. Comparaţiune cu art. 387 Ei 494 c. d. pr. civ.
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Art. 1835, 

7. Plus petita la Romani. 

Art, 1825. : | 
8. Reprodus de art. 494 modificat în sensul jurisprudenţei . . ... . 817 
„Art. 1896, 1827. 

9. Disposiţiuni de favâre pentru minor şi interdis. Casuri când so- | 
luţiunea nu pâte A propusă ......._ mea a. . . . . . "818. 
Art, 1828. | 

10. Obligaţiunea creditorului privilegiat sai ipotecar 'de a urmări mai 
întâiă imobilul afectat. ” | 
Art. 1829, 1830, 

11. Nici o dificultate în aplicare, - : a 
Art 1880 

a 819 

TITLUL XX 

Despre prescripţiune 

1. Introducere istorică ... s21 
2. Divisiune. 

CAP. IL - 

Disposiţiuni preliminariţ 

Art. 1837. 
3. Codul civil a cerut dobândirea proprietăţii şi liberarea debitoru- 

"lu prin prescripţiune .,...., eee. . 823 4 + Consideraţiunea pe care este basată prescripţiunea. 
Nu se pâte însă pune regulă că prescripțiunea trebue să resulte | din o prescripţiune de dobândire sai de liberare. ...... „824 6. Prescripţiunea împlinită nu trebue a se confunda cu efectele îm- plinirei unei condițiuni. | : 7. Trimitere dacă o obligațiune prescrisă rămâne o obligaţiune na- turală. 

8. Deosebirea între prescripțiune și decăderea unul drept, Art. 1838—1840, 

e



9. 

10. 

1. 

12 

13. 

14, 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 
20, 
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Nu se pâte renunța de mat înainte la o prescripțiune. ...., 323 
Se pâte renunţa la timpul trecut. , 
Capacitatea pentru a se renunța la o preseripţiune împlinită, 
Renunţarea tacită. | 
Nu se cere a fi acceptată, .. 826 
Efecte renunţării faţă cu cel de al treilea interesaţi. ” 
Creditorii celui ce a renunţat pot ataca renunțarea. 

Art. 18311848 nu 927 
Judecătorul nu pâte aplica de la sine prescripţiunea. 
Prescripţiunea pâte fl invocată înaintea instanțe! de fond, ori în ce 

stare s'ar găsi procesul; « E 
Creditoril pot invoca o prescripţiune câștigată debitorului lor, 

Art. 1844, 1845, , 
Cari lucruri nu se pot prescrie. ...... ae ae e 828 
In principii ori cine pâte prescrie în.contra ori cul, 

CAP. II 

+ Despre posesiunea cerută 'pentru a prescrie 

Art. 1846, 

21. Critica defniţiunei date... eee 829 
Art 1847, . | , 

22. Viţiile posesiunei. Comparaţiune cu dreptul roman şi: codul Na. 

23, 

24. 

25, 

poleon ........ ee aa 880 

Art. 1849. 

In ce consistă ,... o. -.. 831 

B. Intreruperea 

Art. 1849. 
Intreruperea nu trebue confundată cu discontinuitatea. 

0. Violenţa 

"Art, 1831, i | 
Deosebirea de codul Napoleon ........ Î e 932
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D. - Clandestinitatea 

Art, 1852. 

26. In ce constă. 

"B. Precaritatea 

Art. 1858. 
21. Deosebirea de dreptul roman. Compară codul Napoleon .. . . . 833 

Art, 1862. . 

28. Comparaţiune cu dreptul roman şi cu codul Napoleon. . .. . . 834 

29. Critica legii. i 

:30. Este inexact că 6re-ce întrerupere este un viță absolut, , 

31. Resumat , . cc .. 835 
Ari. 1950, 1£54, 1855. 

32. Posesiunea este tot-d'a-una presumată utilă 

Art. 1856—1859. 

33, Deosebirea de dreptul roman şi de codul Napoleon ....... 837 
34. Două categorii de casuri în cari „Viţiul precarităţii înceteză „+ 838 
35. Primul cas. 
36. A1 doilea cas. | 

Art, 1859—1801 i. i 839 
'37. Redactorul rumân se depăriză” şi de dreptul roman şi „ce codul 

Napoleon. 
„88. Al treilea cas de încetare a precarităţii.. | 
"89. Al patrulea: cas privesce pe moștenitorul care, dacă este de bună 

credinţă, pâte începe în persâna sa o posesiune utilă 
40. In acest sens se explică o reservă de la finele art. 1861. 
41. Succesorul cu justă -causă ar de rea credință, pote începe în 

persâna sa o posesiune utilă care să-l ducă la preseripţiunea de 
30 de ani. aj : 

2, Acâstă soluţiune nu se aplică moștenitorului posesorului precar. 
43. Trimitere dacă moştenirea formâză un just titlu. 
44. Regula tantum praescriptum quantua Dossessumn . . . . . . . . .. 81 

Pa. 836 

CAP, III 

Despre causele cari intrerup saă cară suspend cursul prescripţiunir 

45. Divisiune. 

Art. 1868. | ai sa, 
'46, Intreruperea este de două feluri, - a .



4î, 

48. 

49, 

50. 

51. 

52, 

53. 

54. 

56. 
57, 
59. 

59. 

60. 
61. 

62, 

63. 
64. 

65. 

66. 

RESUMATUL MATERIILOR iii 

intreruperea în mod natural 

Art 1861. 

Când posesiunea este îatreruptă. Primul Ca cc... tc... 

Dificultate a precisa al doilea cas de intrerupere, introdus de re- 
dactorul rumân. 

întreruperea în mod civil 

Art. 1865. 

Primul cas, cererea (6ră nu citarea, ca în legea franceză) în judecată. 

Cererea pâte f principală sai incidentală, 

Art, 1870. 

Intreruperea are loc, chiar dacă s se adres6ză la o instanţă incom- 
petentă. 

Şi legiuitorul rumân a admis'o chiar dacă cererea este nulă pen- 
tru vicii de formă ... cc... 

Art. 1868, 1869, 1871, 1891. 
Cererea în judecată întrerupe prescripţiunea numai dacă se ob- 

ține o hotărire judecătorâscă . . . . . .. 

Perimarea acţiunii face să nu fie întrerupere. 

„ Asemenea şi în cas de desistare. 

Inscripţiunea instanţei. . 

Legea vorbesce numa! de perimare ca una ce are loc mal des. 

Ce trebue să decidem dacă a intervenit o hotărîre declinatorie de 

compstenţa sati care a anulat cererea în judecată. 

Un al treilea posesor, care nu figurâză în instanță pâte prescrie 

imobilul în litigiă, chiar pendente lite. 

Al doilea cas de întrerupere, cerere de executare. - 

Al treilea cas de întrerupere, recunâscerea ......... a. 

Capacitatea pentru recunâscere. 

Efectele întreruperei 

Art, 1867. 

Se perde tot timpul trecut. - 

Prescripțiunea reîncepută după întrerupere va fi tot-d'a-una aceea 

de 30 deanr. . . ..:: se ct... ... e ema... 

Art. 1866. ” 

Deosebirea între ruperea naturală. şi cea civilă, - 

Art. 1872. 

Trimitere. 

813 

816



1119 DREPTUL CIVIL, |. 

Art. 1873. 

67. Intreruperea civilă fâcută faţă cu debitorul principal are efect 

faţă cu cauțiunea. ....... 

68. Explicarea casului al doilea introdus după Marcads de vodactoral 

TUMÂN e... . ea. 

SECŢIUNEA IL. 

Despre causele cari suspend cursul prescripțiunii 

Art. 1874. 

69. Suspendarea nu face să se pârdă timpul trecut. 

70. Suspendarea, afară de casul când dreptul este indivisibil, este 

tot-d'a-una personală. - - 
| Art. 1875. 
71. Regula contra non valente agere non curit prescraptio. nu este ad- 

mis de lege ........... eee ee ee. . 

Art. 1876, ti 

72. Primul cas de suspendare a prescripţiunii există în fav6 Grea minori- 
lor şi interdişilor. 

Art, 1877—1880 ee 
13. Al doilea cas de suspendare a prescripțiunii este relativ la imobilul 

dotal, 

74. Imobilul dotal pâte a prescris, 

„ 4) Când prin actul dotal sta declarat imobilul alienabil. 
75. b) Dacă preseripţiunea a început înaintea constituirer dotei. 
76. c) După separaţiunea de patrimonii. 

Pag. 
  

850 

TI. al treilea cas de suspendare : acțiunea femei! în anularea obligaţiu- 
nii contractată fără autorisare. 

18. Al patrulea cas de suspendare : acţiunea femeil care s'ar resfrânge 
asupra bărbatului 

Art, 1881, 
19. Al cincilea cas de suspendare relativ la! relațiunile între soci. 

Art. 1892, 1883. 
50. Al şeselea cas de suspendare: acţiunile între administrator si per- 

s6na ce acesta o represintă 

Art. 18831. 
81. Prescripţiunea curge in contra şi în  favârea moştenirii neac- 

ceptată. 

sa Creanţele cu modalităţile termenului şi condiţiunil 

a]
 

țiunea unul al treilea posesor. 

Drepturile reale cu aceste modalităţi se pot perde prin presezip- 

853 

sS54 

“a
 

u
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Paz. 

CAP. L[v :. 

Despre timpul cerut pentru a prescrie 

34. Divisiune .. a 856 

SECŢIUNEA 1 

Disposiţiuni generale 

" Art, 1885. 

85, Aceiaşi idee ca în art, 1888 .. cc. 857 
Art, 1887, 1839. 

86. Cum se caleulă termenul. 
87. Apropierea art. 729, 730, proc. civ. , . cc. cc... .. 858 . 
$8. Dacă regula Quae temporalia sunt ad agendum perpetuae sunt ad ex- 

cipiendun e 859 

SECȚIUNEA II 

Despre prescripţiunea de 30 de ani 

Art, 1890, 1894. 

s9. Prescripţiunea de 30 de ani este cea mas lungă şi tot de odată 

prescripţiunea ordinară, 

90. Prin cuvântul acţiunii, de care se servă art. 1890 se înţelege drep- 

turi. Interesul observaţiunil îi ee ee o... .. "S61 

“7 91. Reserva pentru acţiunea în revendicare imobiliară. - 

"92. Prin 30 de ant se prescrii şi hotărîrile judecătoresci definitive. 

93. Dificultatea pentru hotărîrile succeplibile de apel îm... 862 

Art, 1892, 1893. 
9:. Renta, ca orl-ce drept, este prescriptibilă, . 

95. Dreptul rentierului a cere un no titlu după 23 de ani de la data 

celui în ființă . . cc... "363. 

SECȚIUNBA IL 

Despre prescripțiunile de dece până ia două-geci de ani 

96. Cari sunt acţiunile coprinse aci.
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1. Prescripţiunea cu just titlu şi bună credință, 
97. Pentru acâstă prescripţiune se cere;. ......... Î . . 86% 

A. O posesiune utilă 

B. Zermenul de dece până la dou&-deci de ani 

Ari, 1895, 1896. 
9S. Casul când sunt destul dece ani şi acela în cari se cer două-deci 

de ani... cc... îi. | ea. . 865 

C. Justa causă 

Art, 1897, 
99. Cum se definesce justa causă. - 

100. Ce însemneză cuvântul fiti când dobândirea prin lege pâte A 
un just titlu, 

101. Ocupaţiunea nu pâte fi un just titlu, 
102. Tradiţiunea în unele.casuri este un just îitlu ..... „866 
103. Convenţiunile având de obiect transmiterea proprietății sunt juste 

- tătlnră, - 
104. Impărțirea nu este un just titlu. : 
105, Alt-fel se decide pentru împărţirea ascendentului prin. act în- 

tre vii. : 
106. Hotărtrea judecătorâscă nu este + un just ta. | | 
107. Asemene şi transacțiunea. Excepţiune a a d 
108. Legatul este un just titlu. | ” 
109. Cestiune pentru o succesiune, _ 
110. Nu se caută forma titlului. a 868 
111. Dacă se pâte prescrie prin dece până la dou€- „deci « de, ani peste 

titlu,. 
112. Titlul nul nu pâte fi invocat. Titlul anulabil pote. servi. ca just 

titlu. 

D. Buna credinţă 

SI „869 
113. In ce constă buna credinţa. i i
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"870 

871 

873 

114. P6te av6 loc usucapiunea şi în casul în care bunul se capălă de 
la stăpânul lut 

116. Er6rea, de drept. Ea nu servă când titlul este nul, 
116. La ce epocă trebue să existe buna credinţă, 

Art. 1899. 
117, Buna credinţă se presupune. Gele-lalte condițiuni trebuese do- . 

vedite. 
2. Prescripţiunea de dece ani a acţiunii în anularea une conten- 
fina. - 
Art, 1900 

118, Nulitatea relativă pâte ţine sai la incapacitatea persânei, sati la 
viciile consimţămîntului. 

119. Nu se aplică prescripţiunea la acţiunea în nulitate absolută, nici 
la acţiunea în simulațiune ori pauliană. 

120. De când încep a curge cei qece an. .... ....... 
3. Prescripțiunea acţiunii contra întreprindătorului de construcţiună. 

124. Acţiunea pentru despăgubirea daunelor causate unei construc- 
țiuni pentru vicii de material sati de teren se prescrie prin 
dece ani de la primirea consiruețiunii. 

SECȚIUNEA IV 

: Despre câte-va prescripţiunt particulare 

Î. Prescripţiunea de şase luny | 

Art. 1903. 

122. Acţiunea maeştrilor şi institutorilor de sciință sau de artă, pentru 
lecţiunile ce dai cu luna .... cc co... * . 

123. Acţiunea ospătătorilor şi găzduitorilor pentru plata hranei. și a 
locuinţei. 

"124 Acţiunea 6menilor cu dioa, a lucrătorilor, a îngrijitorilor sati ser- 

vitorilor pentru salariu) lor şi materialul întrebuințat. 

ÎI. Prescripţiunea de un an 

Art. 1904. A 
125. Acţiunea medicilor, a chirurgilor şi a farmaciștilor, pentru plata 

visitelor,. a. operaţiilor și a medicamentelor . . .,..-, | 

126. De când începe anul.
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127. 

129, 

129. 

130. 

131. 

132, 

133, 

134. 

135. 

136, 

137. 

138, 

139, 

140. 

isi, 

142. 

143. 

144, 

145. 

146, 

147, 

148. 

149, 
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Acţiunea neguţătorilor pentru preţul mărfurilor date la cei cenu. 

sunt neguţători. : - 

Acţiunea directorilor de pensionate pentru preţul. pensiunii ŞCo- 
larilor şi a maeştrilor pentru preţul uceniciei ..... ..., . ..875- 
Ce se înţelege cu pensiune. 

Ce se înţelege prin maeştri. 

Acţiunea servitorilor cu anul. 

Conciliarea cu art, 1729 şi 4. 

Art. 1905. . 
Când încetâză prescripţiunile de la art. 1993 şi 1904 ...... 376 

Art. 1906. 

Detecirea de jurământ. — Jurământul de crodulitate. 
Controversă dacă presumpțiunea de plată pâte combătută cu alte 

probe. 

III. Prescripţiunea de cinci ant 

Chiriile şi arengile. 
Nu pâte fi invocată de posesorul de rea credinţă, 
Dobândile sumelor împrumutate ...... E 878 
Nu se aplică la dobândile datorite de tutor sai orl-care manda- : 

tar, sau gestor, 
Prescripţiunea se aplică şi la dobândile moratoril chiar fixate 
Prin hotărtre judecătorâscă.: 

IV, Prescripţiunea lucrurilor. mobile 

Resumat istoric . i a 979 
Prima, condiţiune. — Posesiunea. 
Al doilea: — Bună credință. Direcţiune 
Al treilea. — Just titlu. Discuţiune ....... Da „S31 
La ce bunuri mobili se aplică prescripţiunea. 
Lucrurile perdute saă furate se pot revendica în termen da 

trei ani. 
Revendicarea nu pâte avea loc de cât în cas de perdere sai 

de furt, 
- 

Dreptul posesorului care a cumpărat de bună credinţă lucrul - 
- de la un târg, licitare saă de la o pers6nă care vinde aseme- nea lucruri,
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150. Modificările aduse de legea din 21 Ianuarie 188........ ss2 
Art.. 1908. 

151, Preseripţiunii secţiunii IV nu se răspunde în fav6rea minorilor, 
saii a interdişilor. | IE 

152. Cele-l'alte ceasuri de suspensiune ati loc... 884 
193, Nu se suspendă în favârea nimenui termenul de la art. 1909 şi 

acel prevădut de legea din 1883... 885 
Tabla de materii... 887 

fesumatul materiilor cuprinse în câte trei volumuri 

Volumul În 891 
Volumul II 959 
Volumul II 1030 
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