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INTRODUCŢIUNE. 

Rostită la deschiderea cursului de dreptulă, 

comercială în 1857 Oct. 12. 

  

TEORIA COMERCIULUI. 

Domnilorii! 

Ssbt usnktslă de vedere ekonomikă, nrin 

komeruit se înuelege transnortălă mi skimbslă 

merfsriloră dela snt lokă la altslă. Ssbt nsnk- 

tal de vedere jăridikă aueasts simnifikare este 

mai năuină întins: de ordinariă se îngelege 

kamnsrarea snre a revinde, adik's snekslamia. 

Mal trzit vom vedea uelle-l-alte lkondimizni 

ge se seri sure a avea kalitatea de komersi- 

antă. Ama, într'znă msnktă de vedere gene- 

rală, komeraizlă snei nanisni, este kămn'srarea, 

transnortarea, skimbălă nrodskteloră ei indige- 

ne. saă strzine, natărale saă indastriale.  Bnii 

ekonomisti a% voită a n vedea komersiă de 

lit în transmortarea m'erfriloră, alui în skim- 

bas lor. IIli &nii nai algii sat aretată esklz- 

sivi. Transnortsl$ în adeveră msremte rremslă 

mirfsriloră, min nrepăl$ kiar allă transnorts- 

rii; dar trasnortală singără ns este komersislă,
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ksui atsnui nsmai ksrssmală ar fi komermantă. 

Skimbslă assemenea, de mi konstitse aellă mal 

nrinxinală elementă. allă komeruaislgi, ns se kade 

a fi isolată de sellă-l-altă elementă. Este dar 
jsstă a 5ni axeste doze elemente, mi a zize ks 
komeruizlă este transnortală 1mi skimbzlă m'r- 
fariloră de la snă lokă la altslă.  Amsndose 
aste elemente snite konstitze aueasts marte a 
aktivitsuii smane nsmits komeraiă: nrin tran= 
snortă se mrrermte nremălă lskrslsi mi se faue 
Hosibils oneragia, min skimbă se realiseazr be- 
nefizizlă, adik komerdiantală se bskars de di- 
feringa we esists între nrenslă de snde a km- 
rsrată lskrălă uri auella snde îl; vinde. 

Komeruizlă, aura înmelesă, joakz diferite 
role în sfera aktivitsuil omenermti. De asi Nro- 
vine diferitile nzmiri se i sa dată în limba 
nraktiks rai untiingifiez. Arma min komeruizlă 
interior se îngelege skimbsrile ue se fakă 
înti'o mears de nrodzkgiele axsellearmi eri; lko- 
mersislă esterioră este asella knd nrodsk- 
uiile adzse dintro wear se transnoarta în al- 
te gears; komersislă de imnortagie are lokă 
knd se adski mrodskte din afar snre a se 
vinde în întră &nei pent; komeraizlă de esnor- 
tamie din kontra transnoarts nrodsktele din 
5niră sure a le vinde în afar, 

„ Dar ori-kaori ar fi auesţe n&mihă, observană, Dor



ks elementele ue konstitse komeruislă sânt totă 

aselleami: skimbzlă nui transnortzlă; skonzlă la 

kare avueste diferite natari de komeruiă agin- 

teaz, este totă asellami: înavanirea, mrodzk- 

mia, konsămagia. 

Lssrmă la o marte kestisnea de a se tie 

kare din komersislă interioră saă esterioră este 

mai folositoră snei nauisni; daka komeruizlă de 

imuortamie trebe ss întreakr ne asella de es- 

nortanie, mi vice-versa, saă daka aueste 

doze lkomeruisri kat ss se ekăilibreze ama în 

kst ss formeze, dane km se zise în termini 

ekonomid, balanmia de komeraiă. 'Loate 

aueste kestisni sânt de domenzlă ekonomiei no- 

litize, mi est din kadrală omerei noastre. 

Observsmă nsmai ks basele komersiglzi, 

materia mrimitivs ne kare ell& onereazs, mi ka- 

re-i servermte de nstrimentă, sant agrikzltara mi 

indastria.  Aveste doze nzrui alle aktivitsuii o- 

minemți ssnt distinkte de komeraiă, kai aă o 

esistinus în narte, mi sânt objektală snei mti- 

inge sneviale; ksui, D!o5, nrogresslă aivilisagi- 

znei moderne a adăsă divisibilitatea în ratiin- 

ge, nreksm a adssă divisibilitatea în lkrs. 

Iltiinga komeruislzi este distinkts de adeea a 

aprikăltarei mi a indastiiei; ksui fie-kare din 

trînsele aă o natars în narte mi sânt s&rnsse la 

kondinisni snesiale de esistings ni mrosneritate,
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Kz toate avwestea, o strsnss legstsrs se a- 

fl5 între dînsele.  Komeraislă servemte de in- 

termeziară agriksltărei mai indăstriei în ranortă 

ks konssmatorii, agrikăltăra mi indăstria for- 
meazs basea komeruizlzi, îi di kiar viama, e- 
sistinua, mi ori-kari i-ar fi transformsrile selle gl- 
terioare, ellă se va redzue totd'asna la aueste 
elemente nrimitive. În adeveră, agriksltara rai 
indsstria formează objektele nesesarie konso- 
magiei.  Agriksltara, dndă o noze viaus na- 
tarei brăte, kreazs materia mrimitiv5, me kare 
indăstria anoi o modeleazs, îi dr o nose for- 
ms, adiks o nose valoare. Komeruislă ia a- 
seste objekte, le transnoarts, le skimbs sat le 
revinde. [le kst axeste objekte sânt mai ng- 
meroase, ue kst forma loră este maj nerfelkts, 
saă mai artistiks, ne kt valoarea lorg întrîn- 
sekr este mai mare, ne atsta komersizlg este 
mai  înflorită, ne atsta ellg se esersits ne o 
skars mai întinss, mai lare, adiks ne atsta 
komeruizlă se faue în mare uri nanisnea e mai 
avats. | 

Komerauizl f5rz indastrie, D'*” nz noate Iza mro- 
norpisni destzlă de mari ; kai îi va linsi 3nală 
din elle mai imnortante elemente alle konsz- 
magiei. Dar indastria fr agrikultar5 n noa- 
te esista; kai îi va liusi materiele nrimitive 
assura kzrora ea are sp onereze.  Agriksltăra,
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este dar n&nktslă de nlekare all& indastiiei iii 

prin grmare allă komeraiglzi. Ilrintrînsa se 

ds via snei natsri sterile, ue de sine nar 

modzue nimikă; mint'însa se nerfekpioneazs 

mi se îmmslmeskă nrodsktele natgrale, kari în 

starea loră nrimitivs, ar fi deo nrea neînsem- 

pat5 valoare.  Ilrin agrikăltars se întregine 

konsămania; nrintrînsa se msremte kiar a- 

geasts kons&manie.  Indsstria ds o nose for- 

ms, ksm amă zisă, materieloră nrodase nrin a- 

griksltărs; le îmnrsmzts nose kalitsui Imi o 

noze valoare. Dar indastria ns vine de kt 

în rsndălă allg doilea. 

Agrikăltera dar este nsnktală de mlekare 

allg indastriei mi komersizlzi. În perile sim- 

nle agrikole, ea formeaz singzrslă elementă de 

nrosneritate a komeruislăi.  Nămai ea nrokăr5 

atsnui materialzrile ue întregină konsămagia mi 

îmmslueskă skimbsrile; rin zrmare n&mai ea 

întrepine lkomeraislă, kare, lzsnd azeste nro- 

dskte saă valoarea loră, le transnoarts, saă le 

skimb nentră alte valori. 

Am insistat, Dio” assnra asestsi mankt, kai 

togi mtimă ks meara noastrs este simnlz agri- 

kok, mi ks nrodsktele agrikole ssnt singsra 
noaitrs avsyie, singările elemente kari servesk de 

nztrinentă komeraislzi romsnă.  Avemă a ne 

oki de legislagia komersials; kats dar a ne 

| 
) 
i 
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interesa de totă ue mrodaae mrosneritatea ae- 

stai komersiă. Afar de nrekazisnile jăridi- 

ge, afars de garangiele legale ae se seră smre 

a nsne komersislă nostrs ne snt drsmă de 

nrogresă, este o kondigisne mi mai esennial's, 

nrinsinisl tatoră aellor-l-alte, adiks înkoraja- 

rea mi înflorirea agrikăltărei romsne.  F'5r5 

dînsa nrekasisnile mi garanniele legale ar fi 

de snt nrea mikă efektă, de oare-ue sar anli- 

ka assura &nzi komeraiă slabă mi înks în mr&n- 

die. Ss snersmă ks k& nosa organisangisne, 

nă se va zita aueast marte atstă de imnortan- 

tr a avăyiei mi a nrosneriteuii romsne. 

Vezarsmă dar ksm agrikaltara nui indăstria 

ssnt nevuesare komeraiglai, km elle m:odzkă 

objektele de skimbă mi msreskă valoarele mi 
skimbsrile.  Komeraislă îns na. este mal nz- 

Hină nexsesaris agrikăltarei mi indăstriei; nrin- 
trînsslă agriksltorslă mi indastrialzlă se nsnă 
în komsnikare ks konssmatorslă, i-mi notă 
vinde  nretztindenea mi în ori-ue lokă objek- 
tele ue aă nrodasă; nrintrînszlă assemenea kon- 
sămatorzlă îmi moate nroksra ori-snde mi în 
ori-se timnă objektele de kare are trebzinns. 
De nar fi komeraizlă, fie-kare agriksltoră mi 
imdsstrială, ns sar msrgini nămai de a mvdz- 
se, di ar fi în axellami timnă mi komersiantă. 

Fie-kare ar fi silită ss meargr însă-uri a-mi
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vinde nrodsktele, ss kazte tsrgsrile mi ksm- 
nsrstoril. De aui resslts snă timnă nerdztă ue 

sar fi întrebsinuată mai bine în a nrodzue; o 

îmnpinare în nrodskte mi urin srmare o skăm- 

nete îu nremă. VYerkslă oneragiiloră fiind mik, 

konsamania ns sar faze de kzt dene trebzin- 

ele lokale; nrodzkuia dar ar fi nronorpionat 

nămai kă aueasts konsămaarie. 

Komeruizslă înss, unsndă-se ka interme- 

ziară între modsktoră mi konssmatoră, relazri- 

znile între dînmii se înlesnekă, mi uerkzlă one- 

ragiiloră este msltă mai întinsă. Ilrin komeraiă 

konsămagia ns rsmsne lokals, si devine sni- 

versalz.  Nsoi tîrgări se deskid nrodakstorilor. 

Asestia n'aă de kt a nrodsae; ksmnsrarea rai 

vinderea nrodzkteloră loră se fakă de kstre ko- 

merdianni. ISomeraizlă internă transnoarts nro- 

dsktele de la snt lokă la altslă, în interiorslă 

statălzi, mi ama ekăilibreazs nsrpile kari aă nro- 

dssă nrea maltă, kz avselle ue aă mrodzsă nrea 

nspină. Esnortania msremte kantitatea nrodsk- 

teloră, trimiusnd nrisosălă în afars, la elle mai 

denzrtate distange.  Imnortania adsue din kon- 
tra nose nrodskte, rmui ama msremte kons&ma- 

uia, kreeazs -nose trebsinue mi ds o nose im- 

nălsisne aktivitsuii oameniloră. Komeruiălă dar, 

basată me agriksltars mi indastrie, m'remte 

vii înlesnemte onerapisnile loră, 
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Din toate auestea nstemă vedea k' ks kzt 

komerzizlă snsi stată va fi mai întinsă, ko kst 
ellă va îmbrrpima o mai mare. sfers, kg atst 
asellă stată va fi mai avstă. Kui komeraislă, 
fiind legată ks agrikăltăra mi indăstria, uri a- 
gaste trei ramari alle aktiviteii omenenati kre= 
siwnd saă skpzind totă în axeeami HFOIIOIIi- 
sne, se înuellege kz nrosneritatea loră este kiar 
nrosneritatea nagisnei. Dar komeraislă, avsnd 
o esistinu's snexials, kats a fi înkongiărată m'e- 
sm amă zisă, de care-kare garanmii sneviale. 
mi e fi s&nnssă la nimte regi nronrii, 

Ageste regsli konstitze axseea ve se nzme- 
mute legislapisnea komersials, kare nz este altă 
de kzt snă kornă de legă smeviale, relative nz- 
mai la aweia ue moarte kalitatea de komerui- 
anni.  Natara komnlikats a, oneramizniloră ko- 
mersiale, ue sant legate ks toate delle-l-alte in- 
tevese sosiale, drentsrile esuengionale de kari, 
în sne-kazsri, se băkărp iromerdianuii, uvelkzm 
mi obliganisnile essenmionale la kare sant SBII- 
Nsmi, a5 frkătă, în timnii moderni, a se sim- 
ui trebzinua znoră legi snesiale, kare ss anere mi 55 regăleze assemenea ranortsri.  Skonsl 
adestoră legi este de a înlesni oneraniznile ko- meriiale, de a fi konforme kz i3geal 
natara lkomersizlzi, II m 
immosibils reaoa lredinuy 

a ue were 
ai kă seams dea faue 
5,-saă sellg nzuină de
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a o faze difisilz. Kam în adeveră komeraislă 

ar nătea ss nrosnere, knd legea ns va mtie 

ss-l% mrotekteze în kontra relei kredinge? Ind 

de esemnls falimentele ar deveni o snekslanie, 

mi ar avea lokă fir5 nisi: 0 temere? 

Dar ne lîng5 toate axseste mssări ve se 

not Isa nentrs înflorirea koinersislsi, adik ne 

ling desvoltarea mi înkoragearea ag; viksltărei 

AU o ndostriei nagionale, ne lsng5 nr ckaspisnile 

mi garangiele lsate de lege, mai ssnt mii alte 

mssări n mai nsuină esengiale, uri n5 mai n5- 

pină nezesarii desvoltsrii komeruizlzi nagională. 

Ama, formarea &noră mizloase komode mi 

venezi de transnortă, mreksm drămsrile 1ni gâr- 

lele navigabile, este o kondigizne de nrosneri- 

tate sniversală reksnosksts, mi măltă simyit5 

în geara noastr.  Înlesnirea de komsnikanii 

mi transnortsri adgue ks sine îmmslirea tran- 

sakpiiloră rni skimbsriloră, întinderea konsăma= 

piei, efiinstatea în nregăii. 

Formasea nortriloră mi tsrgăriloră, ante 

zate ue la loksrile elle mai imnortante, înle- 

snemte tezerea mi vinderea nrodskteloră, rai 

mzrermte nxin &rmare nrodskuia mi avăpia na- 

pionals.  E'rr5 assemenea gări ne snde se not 

tnese mrodsktele în alte lokari mi alte ger, 

konssmagia devine ksrată lokals, se restrînge 

într znă miki serică, tebsinge n5oi D5 se mâl 
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kreeazs, mi min grmare auea lokalitate rems- 

ne într'o stare mrimitivs.  &n5 assemenea tîrgă 

saă nortă fiind iar în o nrea mare densrtare de 

_snă genti de modskyisne; transnortălă ară fi 

mea skmnt mi nrea lsngă, mi nrodsktele sar 

transnorta mai anevoe mi în mălt mai nsuină 

nameră. 

Sabt manktzlă de vedere all geografiei ko- 

mersiale, Romsnia, Dle este amezatr ns se noate 

mai favorabilă.  Ilzss în langzlă &nzi flviă, se 

formeazs &na din uelle mai mari artere alle Ez- 

romei, komsniksnd în o latăre k Marea Nea- 

gI5, ea se moate m&ne lesne în o komsnikare, 

me de o marte ks toats Germania de nord mi 
de meazs-zi, ne de alts narte, nrin Meditera- 
na, kă toats Ezrona anssans. Strsbststs în 
toat. întinderea sa de o mslpime de rîzri, we 
kargă nernendikzlară de la Karnani la Dz- 
nsre, mrodsktele msruii sănerioare alle gerei, 
mi-ar nătea grsi lesne nortzrile mi tîrgzrile de 
kare a5 trebăinur. Knd aueste sări ar de- 
veni navigabile, ksnd noze nortari sar kreea 
ne dîusele, ksnd korsbiele ar nastea veni ss 
kaste nrodzktele kiar în interiorslă perei, ksnd 
în fine, nrin formarea drsmzriloră toate lokz- 
rile mrodsktive ar nstea fi în komsznikagie, a- 
tsnsi nstem snera, Domniloră, kw komeruizlă 
nostri nayional ar deveni snzlt din elle mal
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înflorite din Esrona, atânui aivilisagia ini ko- 

moditsnile esronene ar ustea mstrănde în ael- 

le mai densitate lokari alle framoasei moastre 

Tlatrii! 

[le Isngs msssrile agronome ue amă are- 

tată km sent atst de neuesarii nentră înflorirea 

komeraislzi, ss ne onrimă uzină mi asăura 5- 

net înstităpil ekonomise, atstă de imnortants 

nentrs mrosneritatea komersislsi, mi kare-i ds 

atstea mizloaze de akuizne, institspia bsnxiloră, 

Este generală ksnoskstă ks fsrs kredită 

komeraislt nreksm mi mrodskuia sănt lirnsite 

de elle mai vitate elemente.  Ilrin kredită 

se înpelege în generală totalzlă mizloazeloră saă 

institagiiloră kari aă de skonă a transmite in- 

strementele de lskră din msnile kanitalistiloră, 

în auellea alle Iskrstoriloră saă modskstoriloră. 

Efektală kreditalsi este de a înlesni mi a msri 

mrodskyia, de a faue ss kreasks airkglaia bo= 

pspiiloră nreksm ui înamslyirea kanitaleloră. 

Kreditalk se nresints, săbt diferite forme, dăne 

natsra oneragiăniloră ue-rni nronzne a esekzta: 

kreditalt mobiliară, kredităl& teritorială saă fon- 

diară, kreditală komersială. Avesta din grm'5, 

kare ne interesează mal snesială, resălts din 

bnsile de skontă mi de sirkslaie; sas alt- 

fels, aueste bsnui aY dată namtere kreditălsi 

komersială, monrit zisă. Ilrin asestă lredită 
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nă înpelegemă auella se se faze între mană- 
faktori, saă între negsystoră mi manzfaktoră, 

kare este mivată miare drentă effektă a forma 

între dînmii &nă kontă kărentă.  Ilrin kredită 

komersială înpellegemă auella, all ksrsi karak- 

teră este nzblikă, imi kare are drentă effelktă a 

înlesni transmiterea xi airkzlagia kanitaleloră 

în interesslă komerdiangiloră.  Angestă kredită 
mrovine amă zisă, din bsnauile de skontă. 

Na voimă a faue aui o teorie a astor bnui, 
Ss ne msrginimă n&mai a areta kari snt nrin- 
zinalele loră atribauii, sure a vedea ksm din 
elle ressltr kreditslă komersială. Brnzile de 
skontă mi de usirkglanisni, afars de emiterea 
xvrtiei-monede, are trei mari atribsnisni: skon- 
tslă, denositele mi reksnermrile (recouvre- 
ments). Ama, aseasts banks skonteazs ILO- 
limele, biletele la ordine mi ori-ue alt$ efektt 
de komeruiă; nriimerate denosite în a5ră Uli ar- 
gintă, mi faue ori-ue DIsui din martea denosi- 
tarălzi, msn la refsirea sumei denzse ; se în- 
Baruins ks biletele nartikzlariloră, grmeazs ne 
debitori, noarts toate keltzelile neuesarii sure a 
ajsnge la nlatr, adik onereazs adeea se amă 
nămită rekznerarea bileteloră sa altoră effekte, 
Înt/snă ksvsntă banka, devine îmumrsmătstorzlă, 
kasierglă ari agenizlă sa intendentală komer_ 
sislei Ii indăstriei. Ilin skontă komersiantalg
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îmi realiseazs valoarele. înkise, adik 1 se uls- 

tente nolimele sa alte eftekte, all kzroră ter- 

mină înks n'a ajsnsă sas kari snt difiailă de 
nstită; ama ells, ks snă mikă sakrifiuiă, îmi 

noate nrokzra kanitalzrile de kare are trebzin- 

15, uoate evita o răins, noate mreveni sn fali- 

mentă. Banka îi noate faze kiar snă karată îm- 

măm3tă, n în skimb de noliue, «i în skimbă 

de alte garangii, nrekzm o imoteks, snt gagiă, 

simula, sa ssbskriere, mi mizlosindă sn& inte- 

resă (o dobinds) moderată nai ragionabilă.  A- 

yeea, we guide komeraizlă este linsa kanitaleloră 

mi msrimea interesglzi ; knd o instităgie moa- 
te mrokzra kanitalsri mi mikmora intereszlă, 

ssăra kade mi lkomeraislă nrosners. 

Ilrin denosite la banks, komersiantsl& noate 

onera dintr'ân% lokă demsrtată, kari nrin sim- 

ulzlă seă mandată; banka va nlsti uelzi ue se 

nresints msn la likăidarea sămei dermsse. Arma, 

oneranisnile selle devină mai renezi, mai întinse 

mui mai năuin kostisitoare. Ilriimirile ni ulsuile se 

notă faze la banks, nămai nrin mandată, mi 

fsrz ka komeruiantălă ss aibs nevoe a se tran- 

snorta saă a fi fau în totă timnslă, | 

Ilrin rekănerarea -bileteloră nenlztite, ko- 

mergiantălă kestios snă timng rmregiosă, mi 

totă de o dat îmi asigărs nlsuile ue are a 

uriimi; ksui zrmrile bsnuei în kontra debi- 
2, . 
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torglăi snt mai ienezi, mai severe mi mal 
effilxaue. 

Vedemă dar ksm din toate aueste onera- 
nisni moate  resslta, kreditslă komerială ; kani- 
talările devină mai disnonibile, interesslă ska- 
de, oneramisnile se fakă renede mi fs maltă 
kostă, &n% timuă nrenmiosă se ksstios, mi snt 
agentă nztinte se însaruin a armsri ne debi- 
torii nostri. Ii 

Ea kassele, Domnilor, kari fakă ks a- 
este. bznui se afls în toate sentrzrile komer- 
siante alle Ezronei, ' ori snde' komeraizlă se 

"afis în rrosneritate; _eaks kazsele kare, fakă& 
„k elle aă a se întrodzue assemenea, în. toate 
Statele snde koimersizlt noate avea snă fii- 
toră. | 

Barsele de komersit sant assemenea 
mai nznină folositoare komersizlzi, 
în oramele mai imnortante. Mai trziă vom 
vedea, avantagele mi inkonvenientele azestoră 
bărs6, oneramisnile ue se fakă într'însele, 
dală onersrii loră. 

n 
dellă rznin 

MOo- 
Avmeastr materie uere 3nă 

esamenă smevială mi atentivă, ve kar 
faze în ksrsslă stadislei nostră. 
mentă s5 konstatemă nmat ks barsele ofe- teskă komersianniloră întâlniri ] 

| 
a zille' mi ore fise, frs 'a-i faue se nearzs &nă timu& lsngă din  întslniri aksidentale. La barsm toni ko- 

e îlă vom 
Ilentrs  mo-
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mersiangii se afis într'o nerfekts egalitate, kssi 
asi nimenea nz are aerglă de a faue întiia 

monsnere sat întîia, offert: fie-kare dar moate 

vinde mi kamnsra, fr a i se nresămsne alte 

motive kari i-ar fi în desavantagiă. La bars5 

se mai moate afla toate noztsile ue interes 

komerzislă. Asi se mai noate mtie kare este 

taksa de mizlokă all& reglat msrfsriloră ari 

nrodskteloră, sa taksa fiksr a effekteloră nă- 
blise. | 

Dsne we amă lsată o nogisne generali a- 
sănra ideii de komersiă, dame ue amă vezstă 

kari sânt kondigisnile neuesarii mrosreriteaii li, 

s5 vedem akzm kare este rolzlă ue komeruială 

joaks în sozietatea omeneasks, daka ssbt nsn- 

tslă de vedere morală, îi este folositoră saă vs- 

tsm'ptoră. 

Dar aueasts kestisne nare ks n are ne- 

voe a fi diskatats.  Rolzlă komeruizlzi este a- 

tstă de bine determinată, foloasele ue ellg a- 

due soaietsuii nară atstă de inkontestabile, în 

kt kestisnea mare deuiss nrin aveasta kiar kg 

este nronsnpiats. S5 ns ne grsbim înss, Dom- 

niloră. Malte veritsri, simnle în anarinrs, dat 

lokă la difikglteni mi kiar la kontroverse, în- 

dats ue se ssnmnsnt &nei analise serioase ri 

severe. - Arma este mi lk& kestisnea me kare O 
agitemă, ,  
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Ilentră noi ea este deja resolvats în narte. 

Din kste esnssersmă msn avi, din avantagele 

ge vezărsmă ks resslts din komersiă, se de- 

semns destslă de klară rolzlă kiar ue ellă joa- 
ks în soaietate. 

Ssbt nzntslă de vedere materială, komer- 

uislă joaks rolslă snzi agentă, anei nzteri ue 

îmnarte komoditatea, viegii mi îmăluerute ka- 

nitalzrile. Ell este kare une ne konsămatoră 

în relapisne ks mrodskstorălă; ellă este kare 

nrokărs mi fase ksnoskstă uaellsi dîntiiă totă 

e a nrodasă aellă d'allă doilea. Ilin mizlo- 
mrea l5ă, agrikzltorălt ui indastrialzlă notă k- 
stiga &nă timnă se ar nerde ka komeruianui, 
ini kare-lă konsakrs nămai în a mrodzue; nrin- 
trînsslă dar modskpisnea se m'rermte, eftinrs- 
tatea kremte, mi rrin srmare konsemagria se 
întinde mi komoditatea anare. Komeruiglă, fi- 
ind &nă element allă aktivitsaii omenermti, d'snd 
nose elemente, o nos vieaus lskrslzi, îmmal- 
gemte kanitalzrile, kari ns ssnt altă de kst 
mânka realisats. 

Dar ks kst aktivitatea lkrerte, kkt ka- 
nitalzrile se msresk, ks atst sfera ni snirital de 
întrenrindere se întinde... Komeraislă n3 are e- 
tate, niui este stapionară, IKontrariă la ueeea 
ue se întrmnls kg omală, komeraizlă se într- 
remte ka kt devine mai bstesnă; usterile. lzi
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kreskă ks kst namsrs mal mălui ani mi mai 

mălui sekzli. Slabă, debilă, nekstezstoră la în- 

senstă, ellă devine mai tsrziă snă gigante în 

kontra k'srăia nimik ns mai moate resista. A- 

soxiagisnea îl5 faue neînvinsă; năterile kolek- 

tive, snite la snă lokă, fak dintrînsală snă ko- 

losă. Msnnii se sfsrsmr, say sr las ase strs- 

nsnge fr resistinus ; rizrile se abată saă înnră 

skimb albia ks komnlmsere, mi navigatorslă 

merge f5r5 nisi snă obstakolă; bsluile se sea- 

ks mi disnară; ksmiriele aride mi kiar demer- 

tele se: transfoarms în livezi ni dămbrsvi; di- 

stangele selle mai mari vară ks-mă day m'na, 

kzsi  komersislă le a anroniată nrin rzterea 

vanorzlzi; kzgetarea kiar se moate transmite în 

ksteva minte, de la o estremitate a globzisi 

la wea-l-alts. 

Ve mari konsekzinrie notă avea aseste fe- 

nomene alle komeruaizlzi ssbt năntzlă de vede- 

re moralt! Ile kt omslă se noate bskara de 
komoditsuile moderate alle vienei materiale, ure 

atstă ell& se noate aridika la konsenuisnile vi- 

emei morale. Ilre kst fisikglă va ssfferi mai 

năgin, nre atst moralălă noate fi mal liberă în 

akpisnea sa. Ilre kt vom nstea urokăra k8 

înlesnire uelle newesarii kornzlzi nostrg, ka ani- 

mală, nre atst vom nztea merge mai renede 

ue drsmălă de nerfekyizne me ne este tras ka  
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safletală ragionabilă. Ilre kt omzlă va fi mal 

nsyin servslă materiei, sure a-mi afla ntimen- 

tală seă, ure atst se va nstea aridika mal le- 

sne la ssblimitgile viegei ideale.  Konstata- 

rsmă îns ks nedesitsnile materiale alle oms- 

lsi nă-i s&nt nrokărate ks înlesnire mi kă 

abondinus de kst akolo snde esists komer- 

gislă. Las la o narte alte kondinisni soxiale 

kari, în msălte eri, fakă ne mslui a nă lea 

marte la aseste avantage.  Aveste defekte lin- 

sind, komeraislă, în generală, nrin imnălsia, se 

ds agrikălterei mi indastriei, vezarsmă km e- 

mansin ne omă de o mănkm materials, bră- 

tals, mi-i nrokzrs kg absndinys ni eftină ne- 
uesariile viemei salle kornsrale. 

Ilin transnortarea mi skimbslă ae se faze 

între nrodzktele a mai msltoră meri, min rene- 
zisisnea mizloaseloră de komsnikare, komer- 
zislă lea ne toate nonoarele nrintr'ână inte- 
resă komsnă, nrintr'snt skimbs reainrokă de 
obligamisni.  Nayisnile n mai sent reui mi in- 
diferinte sna de alta. Evenimentele gnia in- 
fise îndatr âssma ranortsriloră soviale a sel- 
lei-l-alte.  Nimik astszi nz se întîmnls în Ez- 
rona, kare ss ns aibr sn% kontra-effektă în 
snă altă stată. Este adeverată km aueasta TIrO= 
vine mi din legstara nolitiks, ae se afli între 
diferitele state modeme,  Îns5 n3 e mai NSHin
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adeverată kr mi interesele komeruiale  eserai- 

teaz o însemnatr inflzinus. . „ Dose nagizni, 

zise Montesquieu, lari komersiaz îmnrezn' se 

fakă reuinrokă denendinde: daka &na, are inte- 

resă de a kgmirera, gea-l-alts are interesă de 

a vinde; mi toate -znirile snt ama fsndate 

ne trebzinue mstăale (*).+ Dar axseste trebs- 

ine nă sânt altele de kst aelle komeraiale. 

De mslte ori kiar elle sănt singzrile kazse kare 

day lok& nirei molitize, saă uellă usmin lare 

o întsreskă mi o nernetăeazs. De aueea este 

mrădentă mi abils, ka o namisne kare va voi 

s5 aibs alianga sat surijinzlă. snei alte usteri, 

s5 kazte mai întsi a se înkaskri, ase lega ks 

dînsa nrin legztari komessiale. 

n altă effektă allă komeruizlzi, ari &năl 

din welle mai imuortante, este sivilisagia uri 

msterea Statălzi. Ilrin deasa mi renedea kom- 

mănikare komersiant, nonolii mrekăm mi in- 

dividele se kznoskă, ideile se îmrsrtsmeskă uri 

se întind, 1mi mrejsdegiile aksuate la fie-kare 

lokalitate însenă a ueri  Komeruislă ri sniri- 

tel de întremindese sănt kari aă kreeată auelle 

nensmwrate kolonii ue dskă în gerile. elle mai 

denzrtate agriksltăra, indastria, sivilisaginea. 

Ama omenirea noate merge mai sigără ne drs- 
mălă seă de mogresă; să astezi nimilkă nă 

(5) Esprit des. lois' liv. 20 chap. 2, 
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mai remsne lokală; ori-ue idee nose, ori-ue in- 

venpisne folositoare, komersizlă o transnoarts 

kă renezizisne în toate nsrnile globslăi. 

Ssbt năntslă de vedere nolitikă, komeruislă 

ds o mare nztere Statslsi.  Îmzlnirea kaxita- 

lsriloră adzuae kz sine îmmszlgirea nzteriloră atstă 

mivate kt mi mzblize. Este generală ksno- 

skată ks ure kst indivizii vor fi mai avării, 

mre atst Statală este mai avstă, mi arin grmare 

mai forte. Dar sn Stat avast mtie ns n&mai a kreea 

mii de mizloaae de nrosneritate interioars, ellă 

mtie înks mi are mii mterea de a faue ss se 

resnekteze în afarz. Este de topi mtiztă ro- 

lzlă me jsks în antikitate Fenisia, Kartage- 

na, ui gradslă de mztere la kare ajsnsese ns- 
mai nrin komeruislă lors. Este kanoskztă în 
timnii mai moderni, km Genza, Venegia, Ilor- 
tagalia, Olanda, state misi dar komersiante, mo- 
sedaă o ngtere . kolosals, nui fsueaă ka sabia 
sa% infisinma loră ss fie de o mare nonderg 
(grestate) în ekăilibrală Fzroneană. Este mti- 
ztă în fine km astză Anglia ns este regina 
msriloră de kst nrin nzterea marinei salle ko- 
mersiante. 

Dar toate aueste effekte atst de evidente. 
ge vezărsmă ks reszltr din komerziă, ns ssnt 
generală relksnoskzte. 

Dose mari defekte se imuăts mai kz seams
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komeruiglsi; 1* ks adzue ks sine sn felă de 

moliaizne, de stingere a sentimentălai resbelikă ; 

20 ks korsmne moravsrile morale în axestă 

sensă, ks oamenii nreokănani nămai de intere- 

sele nekzniarii, sakrifiks sa neglige datoriele 

morale. | | 

Ss esaminsmă aseste doze objekpisni, ari 

sânt destală de grave. 

Ilentrg aea diîntii ni se omnsne, kr oame- 

nii neavsnd în vedere de kst interesele loră 

komerziale, singărălă loră skonă fiind nămai de 
a ksstiga, ssnt resi mi indiferinui, la interese- 
le nblise uri la datoriele loră de setspeni; glo- 

ria Ii onoarea nanionals îi atingă nrea nzin; 

se măluameskă ks ori-ae gsvernă, fie strsină 

sat msmsnteană, îndats ue komeruizlă merge 

bine, îndats we notă ksstiga.  Efektală auestel 

indiferinge adsue ks sine stingerea virtsgiloră 

militare; ksui fie-kare nrefers interesălă seă riri- 

vată sellzi nsblikă. — Axeste objekisni notă 

fi adeverate într'snă nantă de vedere sneuială. 

Se notă în adeveră afla indivizi, kari, din kas- 

sa interesălzi de snekslamie, s5 nearzr ori-ue 

alte virtăgi werste de la &nă metsgeană. Dar 

nsmerslă auestora este limitată; komeruislă, ka 

mi ori-ue alis nrofesisne, noate kmte-o datg 

nredomina esklzsivă sniritelă mi inima &noră 

ersoane, Este denarte însp de a ziue ks ellă 

i 
| 

| 
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noate faue s5 degenereze o namisne saă o kla- . 

s5 întreags. Din kontra, 5n5lă din eftektele 

gelle mai imnortante alle komersislai, este de 

a ne kondsae la simtimentală mi la amoa- 

rea, indinendinnel noastre mersonale. Kzui kare 

alt indinendinys mersonals este mai komnlek- 

ir de kzt aseea a komerdiantalzi? Liberă în 

akmisnile selle, neavsndă nevoe a aere niui fa- 

vor, nisi granii, komersiantălă merge, fsrs a-mi 

uleka lkanslă, ne dramslă ae-mi aă trasă. A- 

moarea sa nronrie, demnitatea sa nersonalr nă 

notă nimikă a ssfteri, kai nimeni n moate a- 

vea  okasizne a le ataka. Ama indivizii, ne 

Isngr avsuis &nindă mi indinendinua nosiniă- 

nei loră, naniznea devine avid de libertatea, 
sa: mrin grmare sakrifikz totală sme a o a- 
uera. Arma se veză nanisni komeraiante dsnd 
o mare nrobs de valoare militarz. ISartage- 
nea se lnts în kontra Romei ks sn5 eroism 
demnă de admirată. Atena mi mai toat Gre- 
via veke, de mi fpuea snă întinsă komergiă Îcg 
toats lsmea ksnosksts, mi avea o flots komer- 
xials ae okăna toate msrile, figzra ka suna din 
gelle mai resbeliue nanisni alle antikitsuii. Ve- 
negia, &nă oramă ue se întreminea nsmai nrin 
komersit, av o ustere militar ae o fzuea a 
se resnekta de toate uwelle-l-alte state. În fine 
în timaii moderni, Fransia als ler komeraiă
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este atstă de întinsă, nă-mi konservs toats vi- 

goarea sa militars, mi armele selle ns sânt ele 

mai akonerite de glorie? Anglia kiar, aseasts 

nanisne komnăs5 nămaă de komerdianni, n e- 

ste gea mai orgolioass mi mea mal avid de 

indinendinma sa, mi n ne uresints nimte sol- 

dani kari, ne ksmnslă de bstae, as konstan- 

na mi valoarea soldatalzi Snargiată? 

Objekniznea, dar ue kombstemă este snă 

simuls urejsdenă, kare kats ss nears ks totăl. 

O nanisne îmi nerde valoarea sa militars, n3 

din kazsa komeruizlsi, si din alte kasse kari 

n3 aă lokă de a fi aretate asi.  Ksnd Ylesar 

zide- (*) ks Gali devenise inferiori Germani- 
loră nămai din kazsa vesinstsii ni komersis- 

Isi Marsiliei, Yesare se înuealz, kai slzbiuis- 

nea Galiloră veni nemai kă armele mi kz kon- 

kista fskgts de Yesare. 

Yea-l-alts objekpisne, ks komersizlă sls- 

bemte virtatea saă simuslă morală, este asse- 

menea, fsrs nisi &nă fondă reală. Montesquieu, 
kare o săine, ziue: „În merile &nde se aflz 

nămal suiritală de komersiă, se mreksnerermte 

ks toate akyisnile omenermti, k3 toate virtsgile 

morale: elle mai misi lskrări, axzellea uerzte 

de smanitate, se fakă saă se daă nsmal nen- 

() De bel. Gall. lib 6. 
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tră bani (5).  Ksnd komeruiziă ar fi singera 
instităuizne sosials, ksnd mi inima mi snirital 
omslzi ar remsnea negligeate szbt ori-ae altă 
usnktă de vedere, atsnuai am nstea krede ks 
o singăr idee, aueea de snekzlanie, konuen- 
tisndă în sine toate nreokănanisnile individz- 
lzi, asesta ar remsnea rexe nentră ori-ue alts 
datorie morals. Avesta este îns mersglă na- 
tărală all& omenirei? Avwestea sant kondimiznile 
în kare se afls sosietsile sivilisate? 

Ns; omslă este mai întâiă legată de seme= 
nii sei nrin sînge, nrin familie, nrin afekniani 
de amisie.  Aseste sentimente sant natsrale ; 
elle formeazs starea noastrs normale.  Asella; 
kare nă le va noseda este o esaennisne o an- 
tinomie, sn felă de monstră. În generală dar 
totă omszlă, ori-kare i-ar f nreoksnanisnile, ks- 
noarnte nui simte aftekpisnile se 
lia, amisia, omenirea, kiar. 
natrale adzkă ks sine ideea saă simyirea snoră 
datorii morale, în îmnlinirea krora aflsmă sea, mai dălre mzlusmire. Falk dar ks, kontrariă de geea ue ziue Montesquieu, o narte dellă nanină din datoriele morale n: se afls sakrifikate sni- ritălai de komeruiă, 

Remsnă selle-l-alte datorii kstre natrie, k'- tre sovietate, kmtre omenire, kstre Damnezek : n — 
] (*) Esprit des lois, liv. 20 chap. 2 

- insnirs fami- 
Axeste' simtimente
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mreksm nui simtimentele de onoare, de demni- 

tate, de mrobitate. Fi bine, aseste datorii mi 

simtimente se afis-elle naralisate, înzbărmite, 

de aweea ue Montesquieu nzmemte sniritălă de 

komeruiă ? Niai de km, Domniloră! Aueste da- 

torii ini simtimente, de mi natarale, se desvol- 

teaz mi se nerfekpioneazs nrin edskanisne, nrin 

formarea inimei mi sniritălsi, mi înks5 din j- 

negea noastrz. Elle notă deveni ama mentră 

sine o a dosa natărs, mi nivi o alt nreolks- 

namisne nă le mai noate sterge.  Komeruizlă 

ng este singsra institămizne sovials; ellă e din 

kontra strînsă legată ks sistemzlă de edzkaniz- 

ne. Daka snă omă, mai nainte de a fi lkomer- 

viantă, a nriimită o bsns mi moral; edăkani- 

sne; daka i sa dată înks din nrănuie, mi în 

toats jănega zi, nrinzine mi esemnle de dato- 

riele salle morale ui sosiale; ksm nztemă 

krede ks sniritălă de komersit moate veni anoi 

mii seka, toate avseste seminge atstă de bine nz- 

se? Daka le a sekată, este kr aă kzzată ne snă 

msmsntă reg, me o natăr vizioass mi ingrats. 

Înnt merite atsnui soartea. Dar daka ageste se- 

minge ns saă semsnată de lokă, daka sat ls- 

sată a se sska înks din germinele loră, kassa 
este a sniritălzi de komersiă, saă allă viuiosălgi 

sistemă de instrăkpisne 1ni de organisare s0- 
vialz ? Ori-snde intrskgisnea năbliks este des-
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voltats ini bine anlikatz, asi snde organisarea 
sovials îmnediks sat ns d nanntere korănriis- 
nei, îmulinirea datorieloră morale ns se afls 
de lokă kontraziss de întrenrinderile komerui- 
ale. Tsemule avemă astezi statele zelle mai 
komersiale, snde filantronia, onoarea, nrobita- 
tea, resnektslă kstre drentslă altsia, se afl 
desvoltate într'sns modă atptă de săuerioră. 
Na dar komeraizlă, si alte kazse strzine li, 
notă s5 adsks neglivearea datorieloră morale. 

Ama vezarsmă, km komeraizlă, konside- 
rată săbt nsntălg de vedere ekonomikă ui J3- 
ridikă, nresints axmellearni elemente esengiale e- 
sistingei Isi: transnortală razi skimbzlă; Im, snită fiind kă agrikăltăra mi indăstria, ellg a- dzue lomoditatea, eftinstatea, îmmălgirea mro- dăkniiloră ; kzm min garanniele lzate de legi, min formarea mizloaxeloră de transnortă, nrin kreearea, nortzriloră, bsnxiloră, bsrseloră ecţ, lkomeruizlă moate erni din starea sa rrimitiv mai ajsnge la oradzlg de nrosneritate ue are în alte state ezronene. Vezsrsmă, Domnilor, 
ra noastrs este natralt destinate a ajănge a- vestă gradă; mi kam îă linsemte nămay mizloauele materiale we o notă kondzue akolo, Kombg-= tărsmă în fine nrejdegile ae se notă aridika a- săira komergizlzi uri konstatarsmă rolzlă ses în Souietate, 

lăm mea-
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Mai nainte de a esamina msssrile legisla- 

tive se s'aă Iată la noi snre a nrotege aestă ko- 

mersig, vom vedea în lekyisnea fitoare kare 

este istoria Izi, kare-i ssnt fasele, revolsniznile, 

min kare a trebsită ss treaks sme a ajsnge la 

forma sa aktsals. Ilin istoria sa vom dovedi 

ni mai bine kzm komeraislă adzae ks sine li- 

bertatea mi indinendinga nsblik mi nrivats ; mi 

km ell& n moate nrosuera de kst la zn% no- 

no liberă. Este destală astză a konstata, ks 

komeruizlă n se nsts aridika, de kst nrin de- 

rimarea souietsnii fesdale. 

Repede privire asupra istoriei 
- Comerciului. 

Domniloră! 

Ori-ae institsuizne souials a trebită ss trea- 

k5 nrin diferite fase de lsnte mi skimbsri sure 

a ajsnge la o forms, mai maltă sat mai năgină 

definitive. - Aweasta este legea nrogreszlzi: ori- 

se veritate ună ese la lsmins de kst nrin lsn-, 

te; nrejsdegile mi nasisnile îi staă în kontra;: 

veritatea îns kats ss trismfe mai kărîndă sax 

mai tprzis.  Komeruislă fă. rui ellă ssnnzst la 

aueasts lege: agi nersekstată, aui înkorajată; 

aui desnreniată mi Issată ue seama snei klase 

înjosite, aui adorată mai esersitată de uelle mal
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înalte Flase alle sozietsnii; asi strînsă de nimte 
regăli ue-i îmuedika libera, sa, akpizne, avi e- 
mansinată de aseste obstakole de kasts: komer- 
vilă avă ama a treue urin 0 serie de lsnte mi 
de reaknii snre a-mi Iza forma ze vedemă ks 
Nosedr astă, 

Nanisnile selle veki, afars de axeea a Ro- 
maniloră, fzksrs din komerait o kondinizne a 
urosneritsgii lorg. &nă mare lzksă se vede în 
imnerizrile Asiei: weea ue ne dovedemte mirn- 
karea loră komersials mai indăstrial5.  Imune- 
zisl& Ilernniloră, Mediloră, Asirianiloră, for mat kă seams rensmite nentrg. aestă komersiă de Isksă. Epintsl se fskz mai kă seamis xelebrz nrin komeruislă urodzkteloră ue-i da sn nsm'sntă fertilă ini foarte absndentă, Fenizia, Tirzlg, Ro- dală, se distinser nrin komeruizIg maritimă mai indăstrialg. „__ Kartaginea se aridika la o nztere imens vin indăstria ui komeruizlă seg. Im- nerislă msriloră era all seă.  Namai Kartage- 

nămai ei ksnomteat dramzl la Anglia. Kolo- niele lor se aflaă resnsndite mai în toate nrsr- gile Ismet kznoskgte, Domni ne koastele Afri- vei “e se întindă în Isngslă Mediteranei, - trei- 

ni. Werneea. Daka Roma- Nil ksătarz atstă a derima Kartaginea, lasa
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nă f& komeruislă ses, ui măterea ue-i da auestă 
komeruiă. 

Gresia mtiz a esuela  nă nămai în arme, 
şi mi în arte, în indastrie, în komeraiă, Ate- 
na, Rodslă, Korintslă, ajsnse la snă mare grad 
de mvosneritate komeruials. Atena, mai alesă, 
dame învingerea ellsi mai mare monarkă, xi 

"dame we derims măterile maritime alle Siriei, 
alle insslei Kinrslzi mi alle Fenisiei, ajanse -a 
domina mwrile. Ilosini&nea geografikș a Gre- 

siei, -mreksm mi sniritlă de întrenrindere allă 
lokzitoriloră ei, favoriss foarte msltă desvolta- 
rea komeruislsi. Ka meninssls, koastele: selle 
ue daă în mare, nresintaă o ssms de nortari 
mi golfări, snde korsbiele, de toate dimensiele, 
nsteaă ss permăreasks mi ss-mi afle adsnostă, 

Nensmeratele selle kolonii, resnsndite attă 

în uregisră-i kt mi ne elle-l-alte kontinen- 
te, îi serveaă de minsnate sskărsale, de lokari 

de denosite snde nrodzktele, mi lskrarile selle 

artistide mi indgstriale, se nzteat skimba în 

kontra altor valori stisine.  Ori-snde -netrsnse 
Grewii, în Sisilia mi în Italia, ne koastele A- 

„Sie misi saă me auellea alle Afrisei, amezars 
kolonii, mi fondars nortări mi orame, . kari în 

usgină timnă ajsnse la &n& mare gradă de nro- 

sueritate. 

Komeraizlă Gregiloră 135 nronorpizni ni mai 
3
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kolosale, deveni kiar sn% nstinte instramentă 
de sivilisanisne, nrin konkăistele fate de Ale- 
sandră.  Avgestă mare ksnitană oners o însem- 
nats revolsmisne în komersiă, prin minsnatele 
selle esnediuii, min noile salle deskoneriri, nui 
mai alesă min konkăista 'Tirglai, Egintalzi rai 
Indielorg.  Genig, adeverată nolitikă, ellă ksz- 
îs a lega toate asestea ei, toate nosesisnile 
selle min interese resinroue komeraiale. Nas 
negligea nimikă sme a ajănge auestă “skonă, 
Esnloats mi ksnoskz flzviele Xidasnslă, Indzs 
mi Nilsl; fonds Alessandria, sure a faue din 
trînsa keia Egintălsi mi a-l& pinea ama deskisă 
komersizlai nrekzm ari oneranisniloră selle stra- 
tegide.  Navios ne Tigrs mi ne Esfrată; ks- 
nosks ks sînzlg Ilersiei este snă golfă allă O- 
ueanălăi; zidi la Babilonia, arsenalzri mi snă 
nortă de o mie de korsbii; fsks mari lskrsrt 
de naviganie mi komersit ne Esfrată mi aell-l-alte 
flsvii alle Asiriei ; fonds în fine kolonii în lokarile 
delle mai .imnortante alle nosesisniloră selle, kari ss fie totă de o dats wentrari de komeruiă 
mi m&ntările oneragizniloră militare, 

Vedemă ama dar 
vei avar sang lkomer 
înkoragiarz nrin kr 
materiale ue notă 
mikă înss din ins 

ks mslte din nonoarele 
sit întinsă, ue kare-lă 

eania mai maăltoră mizloaue 
adzue mrosneritatea lazi, Ni- 
titsniznile nai legislania lor
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komeriials ns a nstătă ajsnge nins la noi. 
Din legile Atenei ng ne remsne de kzt ueea 
ve se ramorteazs de Demostene în kavintele 

Isi. Rodianii avars o legislagie maritinus foar- 

te renămits mi măltă Issdats de iserone. Se 

afis o komnilamie ssbt nămele de legi rodiane; 

îns5 astentiuitatea sa este foarte kontestate. În 

skartă, legislapia nui institsnisnile komerviale 

alle uellor veki, ne sant mai absolztă nekzno- 

skate. 

Ss treuem aksm la Romani. 

Avgestă nonoră, ks totslă dată konkăiste- 

loră mi armeloră, era foarte uspină komersiant 

mi năuină favorabilă sniritelzi komeraială. E 

dskaniznea militars a Romaniloră, forma g5- 

vernglzi loră, denrinderile loră nagionale, glo- 

ria armelort loră: totală îi densrta de komeruiă. 

„În orame, zise Montesquieu, se okzna de re- 

sbele, de elekyii, de intrigi, de mrouese; la 

ksmnie, de agriksltars; în nrovinuii, snă gă- 
vernă dară mi tiranik& era inkomnatibilă kg 

komeraizlă (*).«  Aseste nsgine kzvinte esuri- 

ms destală de klară kazsele mentrs ue Roma- 

nii erat indiferingi nentr& komeraiă. 
Ss n kredem îns ks Romanii erat ab- 

solstă kontrarii komeruislzi. Ei favorisaă ora- 

mele komerziante, kiar kari nz le eraă sămns- 

(5) Esprit des lois, liv. 21 chap. 14. 
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se, ksnd n uzsteaă deveni ameninmstoare ms- 
terei oră. Ama, Marsilia fs foarte maltă favo- 
risats Imi mrotektats de Romani. 

“ellă mai întinsă rii noate snikzlă komeruit 
esterioră ue fisuea Romani, era auells ks Arabia 
ferisits mi kă Indiele. Arabii skimbat nro- 
dăktele msriloră mi nsdzriloră loră nentră az- 
rălă mi argintălă Romaniloră. Indiele îrmi tri- 
mitea la Roma avstele salle stofe uri aromate. 
Dăne - Strabon auest komersiă era nizltă mai 
insemnată de kst asella all regiloră Egintălzi. 
O sgts doze-zeui de korsbii eraă destinate nen- tă komeruiglg Indieloră, znde Romanii trimi- teaă ne fie-kare an sinui-zegi de milioane de sesterze(*). | 

__ Kă toate amestea, Romanii, amă zisă, ng onoraă komeruiz]ă. Orgoliomi kz nămele de HOnoră-rege se msluzmeat nămai a ko- manda; a snekzla, a komersia li se msrea seva nedemnă de mrrimea loră. 
zise “liserone, ka axellanai 
nitorglă ui faktorslă say k 
sălaL.* „Nolo eumdem 
ratorem et portitorem 
Dâr komeruizlă este stilă; ellg adzae ka sine avăgie nui absndinps, etsyenii romani, ka; ori-kare altă omă, simueay aueste avantage. ————— 

() Montesquieu, esprit des Lois, liv.. 21, chap. 16. 

„Ns voig, 
Honoră ss fie dom- 
omisionarzlă zniver- 
populum imp e- 
esse terarum.&
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Snekzlaă dar, doreaă a komersia; înst indi- 

rektă, ama în kzt sr n fie vezăui.  Sklavii ari 

liberagii îi renresintaă; lors li se da kanitala- 

zile, loră li se înkredinua komeruizlă; mi uro- 

fitălă ae resslta dintir'înslă era ne seama domni- 

loră ni natroniloră loră. De asi se nsskz ak- 

gisnile nretoriane nsmite exercitoria miin- 

stitoria; uea dîntiiă se da în kontra awellzia 

ve a dată komanda snei korzbii suzi sklavă, 

saă kiar omă liberă, ni nentrg kontraktarile 

relative la avellă nostă; vea d'a.dosa se da în 

kontra axsellzia ue a nssă în kanzlă ne nrs- 

vslii saă ori-ksrăi altă komeruiă, ne snă sklavă 

sat omă liberă, mi iars-mi nentrg obligarris- 

nile ue a kontraktată ks okasisnea asestei fonk- 

nisni(*). 

În ranortă ks alte nagisni, komeraizlă Ro- 

maniloră nă nstea fi întinsă, de oare-ue, dsne 

nrinziniile drentălzi ginteloră romană, ei se a- 

fa într'ant felă de inimiuie kz nonoarele ue nz 

erat aliagii loră.  Jariskonssltală Iomnonizs 

zise: (**) „Ilonglii ks kari n avem nisi o a- 

mimie, niai o osnitalitate, nisi aliangs, nă snt 

inimiaii nostri. Ka toate astea. snă lskrz allă 

nostră kszsndă în msna loră devine allă lorg: 

  

(5). Veză Jast. Kart. 4 tit. 1 $ 2. — Dig. kart. 14, tit. 

1 mi 3. 

(2%) Dig. de captivis, art. 49 tit. 15 |. 5 $ 2.
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Totă ama este mi nentrs lskrarile loră ue ar 
ksdea în msna noastr5.“  K assemenea nrin- 
virrii, înmelegeni, Domniloră, ks relagiznile saă 
komersizlă între doze state devină mai imno- 
sibile. - 

Îmnrsragii Romani merse mi mai denarte. 
Kstars a se desnsrpi mi maj radikală, de toate 
haniznile ue nz-le erag sămirăse, adik de Bar- 
bari.  Onrirs dar formală ori-ue komsnikais- 
ne komeraialz ks dinrnii. Arma, îmmsranii Va- 
lens mi Gragian devisers karată „ka nimeni 
ss n transnoarte la Barbari vină, snt-de-lemn 
mi om-ue altă felă de likoare, kiar sure a g5- 
sta (*).“  Marsian owri transnortarea ferzlzi, 
mi. ori-ksrei natsri de arme ().  Granian, Va- 
lentinian ui Teodosă, ordona de a n3 dz- 
we la Barbari azră, ba kiar de a Ilva kz f- 
Deus me adsella ue sar afla la dinuri (**%), 

Assemenea obstakole se anlikars n nznaaj 
la komersizlă din afars, dar ni la uellg din &n- tă. Ama, îmrsramii Honorius ri Leodose o- nreskă me nobili de a, faze komersiă, ssbt kg- vintălă z aveasta ar fi vstsmstoră komer- sli orameloră rari nlebeilorg (9. Înss a- 
————: 

  

(*) Kod. kar. 4 tiţ, 44 l 1. 6%) Idem. 1. 3. 
8, od ka. 4 tit. 531.2, e) dem, | 3,
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measta e nsmai sn3 nretestă.  Adeverata ka- 

555 fă snă nrinuiuiă aristokratikă, mi konsidera- 

isni nolitize. Ka, nrinaină aristokratik îmnrsranii 

romani krezars a aridika nobleua loră, ginsnd'o 

în denrtare de ori-ze  kontaktă de rsdenie 

sa de komeruiă ks melle-l-alţe klase.  Auestă 

minainig se lass a se vedea. mimai bine în- 

t'o konstitgizne a li Konstantin, &nde de- 

klars bastarză ne. fii nersoaneloră nobile ae saă 

kssstorită ks altele de o kondinisne vils, nui 

snde konfsnds ne femeele ue fakă komeraiă 

quae mercimoniis publice praefuit, 

ks sklavele, kmraismresele, aktrigele, ect.(*). 

Ka konsideranisni molitize, îmusranii romani 

n voirs ka nobleua loră ss adaoge ne Îsng5 

năterea ue le da nrivilegile mi demnitspile, ui 

aueea ue resălts din lkomeraiă. In adeveră, 

aseasts klass, ilsstrats min nosigisnea sa Imi 

avsts, urin nromriele salle natrimonii, ax fi de- 

venită neriksloass statslai mai omninztingei im- 

neriale, daka ar fi nosedat mi nsterea komeraials. 

Îmsragii “Romani mti55, într'znă modă abilă, 

dengrta asestă nerikoli. Ins adeasts nolitik's 

slsbea mizloaxele de mrosrnreritate alle komersislăă. 

Komeruislă Romaniloră, fiind atstă de ns- 

pink înkoragiată, legislamisnea loră komersials 

ns nsts ss se desvolte. Llsgine disnosigisni se 

(5) Rod, bar, diîit. 271 1.
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v5dă resnsndite iul ikolea în kornslă Digeste- 
loră mi Kodzlzi. Legile Rodiane servirs de 
modelă sure a forma &nă titlz, de lege Rho- 
dia de jactu(%), relativ la lomersislă ma- ritimă.  Imnortanra, legei Rodiane, nrekzm mai 
onoarea ue avea ea la Romani, se afis kon- statate kiar. într'ng fragmentă din axestăs titls. În linsa de legi suexiale romane, legea rodia- n5 servea de drentg komang. Îmnsratală An- tonină, resnsnzsndă la, netinisnea snzi Ezdemon de feksse nazfragiă, Imi făsese Jefsită de wsbli- kani, îi zise: „E5 sănt domnzlg lzmei în ade- veră; dar marea în are legile selle.  Kazsa ta ss se jsdeze due legea Rodia desnre ko- meruizl& maritimă, nre kt ea n3 va fi kontra- rie legiloră noastre. Tot anna a jsdekată uri îm- usratălă Azosstă (9). « Mai mălui îmn'rag), Klazd, Neron, Vesnasian , Trajan , Partinax mi Sever, ax konfirmată legile Rodiane, des- me kari k3 toate asestea ns nztem avea o nre- sis5 idee nămai din seca se se vede în Di- 

konkeranyi nă mtiaă nig 
(*) Dig. kar. 14 tit. 9, (»*) Dig. id. 1. 9, 

i a înmelege, niaş a,
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resnekta institsmisnile ae aflase. Jafslă, rsnirea, 

destizkgisnea, eraă singsrile mizloaue de îna- 

venire ae ksnormnteaă.  Aorikzltara, indastria, 

axtele, komeraizlă, totală se sitase, totslă re- 

venise la o stare mrimitivs. O souietate nos 

se forms ne rginele aellei veki; an& nonoră vir- 

gină mi rmimitivă venea s5 regenereze ne &nă 

altslă bstrînă mi korăntă. Dar fesisnea. în- 

tre aseste doze sosietaui ng se nstea faue de 

kt dane snă lsngă timuă.  Ilsnr atănuă to- 

tslă sta într'o kloaire, întro amtentare sat le- 

targie sniversals.  Mzlui sekoli trekărs Nsn5 

s5 se onereze adeasty transformare, n5n5 SIi- 

ritslă omslzi ss-mă ia iar sborslă ses, mi ak- 

tivitatea sa ss-mii reafle elementele selle de 

vieagr. | 

Adestă lsng5 intervală, axzeasts mare eno- 

ks kare se îngens ne la sekolzslă V-lea, Imi fini 
kstre sekolzslă XIV mi XV konstitse aueea ue 

se nmermte enoka fesdalz, evală meziă.  &r- 

mele auestei enoue ns se sterse de kzt kstre 

finitals sekolslat XVIII-lea. În dekarsslă ae- 

stai timnă, sovietatea ls5 o noăs forms, a k5- 

rii rsdaini se afis moate în urindiniă kiar la 

Romani, îns kare se sni kzalte elemente, k& 

totală originale mi neksnoskzte nsns atenti. O 
desuentralisare nolitikz Imi sosials sănlini den- 

tralisarea roman.  Imuerislă romană se de-
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Susryi în 0 mslgime de state ssverane mi in- 
denendinte, mi fie-kare din aste state se szbt- 
îmrsrui în alte mixt state, baronii, koimite, dg- 
kate, &nde ngterea szveran se eseruita mai a- 
ma de indenendinte ka mi uea zentralz. Este 
adeverată ks snii regi reemirs a-i relsa NB- 
terea loră nrimitivs asănra axestoră vasali ai 
loră.  Înss adeasta ns fe de ks Nrovisoriă. K5 timnzlă nsterea regals deveni ilzsorie ui nominals, iar nzterea seniorials real mi ab- solzte. Toats  sovietatea era îmuzrrits în- tvo ierarxie ue forma o ln katens. Ng mai era akm vorba de detsueni, saă kiar de omă: fie-kare era senioră saă vilană, s&zerană saă vasală.  Ranortari destală de komnlikate ui difiailă kiar de înmelesă, se afla între aue- ste diferite kKlase, Ilonorzlă, mai totă servă, era viktima tatoră asestoră kombinanisni  ari- stokratize.  Miuii tirani, kare-rmui îmn'srpise ng- terea Săverans, se afla maj nekontenită în re- sbele ky&de, nde Hentră &nă kanrvigig sa &nă stnge inouentă.. 

Kz axeste kondinizni sosiale, îngelegeni, Domniloră, ks komeraizlg Dă nztea faze niuj 5nă nasă de mrogresă. Din kontra, el mer- se înanoi, nierdz kiar nzuina sa imnortanrs ue avs ssbt Romani, nri ksză într'ană Săverang disnrenă, Komeruiglg f, ka mi la Romani, 

se ver-
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ssată ne seama serviloră, ne seama vilaniloră. 

O noblens orgolioass ri forte, noblega feoda- 

ls, sar fi krezstă ofensatr kiar de a faue ea, 

mai mik întremrindere komeraialz. Axzest nre- 

jădegiă se transmise din generamisne în gene- 
îauisne, mii deveni atstă de forte în kzt kiar 

regii deters, ka ri îmwsranii Romani, diferite 

edikte urin kare se onrea noblega de a faze 

komeruiă. În Fransia, asestă obstakolă abia se 

axidik de regii Enriks IV, Ladovikă allă XIII 
mi XIV. - Kare fs kassa snei ama de uisdate 

mssări? &nă simuls mrejsdeniă de kasts, saă, 
dame km zise Montesquieu(*), înalte rani- 
ni nolitize, nentră ks komersislă nobililoră 

este în kontra sniritslsi monarxiei? Dane noi 

este mi ana mi alta. Nobilii fesdali, din nar- 

tea loră, n voeskă a komersia nămai dintr'&nă 

simulz nrejsdepiă de kasts, ni f5r5 alte kon- 

siderapisni. Regii din narte-le, konstitsinds-rmă 

o noblegs ue forma sn% kornă nolitikă în stată, 

o onrea de a faze komeruiă, kai ar fi devenită 

mea forte, mi min &rmare ostil; monarxiel: 

asi dar ns era dekst ragisni nolitiae, konfor- 

me kg organisarea sosials de atănui. Esem- 

nlzlş ae adsae Montesquieu ks monarxia (ai 

îngelege ne mea absolsts) sa sksbită în Anglia 

de ksnd noblepa a înxenstă a faue-komeraiă, este 

(*) Esprit des lois, liv. 20 chap. 21. 22.
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nrea adeverată; ku auesti nobili, nosedsndă 
“ne de o narte nsterea feodals, ne de alta ava- 
uia ini nterea, komersials, msteay deveni de- 

„stslă de forpi mi indenendingi sure a kontra- balanna nasterea regal. 
Dar avseasta nz este adeverată de kt în interesălă &nzi găvernă absolztă, mi într'o so- vietate ka ea fesdals saă romans. 
S5 nă kredem îns ks lkomeruizlă remase într'o amorgire absolsts nzns la finitală enrovei fesdale.  Sniritalg omeneskă, mai k3 seams smritală de întremindere, ng ustea remsnea sta- Mionară atsta timnă, De la all meantelea se- kol& kiar mai malte xentrzri komeruiale se for- mars în Eărona.  Avarit fueaă la Lorch ne Ring, komeraiă k3 nrodsktele bisantine mi in- diane,” kari de adi. se resusndeak în totă lsn- A gălă Germaniei, In Fransia se fuea znă ko- meruiă de skimby kg Lombarzii mi ka Snani- olii.  Genza, Ilisa, Florenma, avea 3nă înflo- rită  komersit ne Mediterana. Kstre nordală Germaniei Danezii i Saxonii, aretarg destals aktivitate komersials, may kz seams kg tirgs- zile din Ilerile de josă.  Istre sekolslg allă ze- selea Lubeck, Brema, uri mai mslte orame din interiorglă Germaniei, învernzrs a la o vie MII kare komersial, 

| Ile de alt naste Krgsiadele dederz o maj
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mare mimkare lzmei, rui măsers ue diferitele 

nagiăni în ranortă na ks alta. Mzslte orame, 

mălui servi nstărs 85 se emanuine, ksmrrsrsndă 

mrin bani libertatea loră de la seniorii ae nle- 

kaă în lokzrile sînte. Ama tirania lokals se 

îmusuins ri komsnikarea ks diferitele state 

mztă fi mai mare. Komersizlă, mi mai kă sea- 

ms sellă esterioră, nrofitz de aueste okasizni, mi 

ls5 &nă mai mare sboră. o 

Osslă nolineloră se stabili sure a înlesni mi 

simnlifika oneragisnile komerziale.  Tribanale 

sneziale, nzmite konsglarii, jsdekaă kontestaig- 

nile relative la komeruiă. Ktre sekolslă XII-lea, 

ssările maritime, ue nrintr'ână konsimuimîntă 

generală se konsideraă ka legi, far redaktate 

înskrisă, mi formars uellă d'întiig kodă mari- 

timă ssbt nzmele de Konsslatslă msrei, Con- 

sulato del mare. Mai terziă kstre sekolzlă 

all; XV-lea, o alt komnilamizne de zsări ma- 

ritime ssbt nsmele de Gzidonslă more, 

ansră, dame kăm se krede, la Rouen. 

Dar kstre sekolit XII mi XIII se însens 
asea mare mimkare souials, kare dede nazute- 

re bsrgesiei saă mai bine sozietsgil moderne, 

emanuinarea, komgneloră.  Oramele mi bargs- 
rile, kare ksmstase o destăls imnortanus ko- 

mervials, înni dobîndeaă libertatea loră, sat nrin 

bani, dane  kzm am zisă, -saă nrin konsesisni
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de bsns voe, sat nrin arme mi revolte.  &nele 

din astea orame ajsnsers la o indenendinys kom- 

nlekts, mi formars misi renzbliae. Altele ks- 

ustar5 nămai de la sszeranii loră nrivilegizri 

mi imăniteui, kari le skateaă de mai mslte 

imnosite mi saruini, uri le fruea ss se bskare 

de oare-kari drentări esuenmionale. 

Kz namterea auestoră libertsmi lokale se 
veză o alianus, o konfederanie între mai mslte 
orame lkomersiante, ue se sneaă îmnresns ssbt 
nămele de lighe, sare a-mi anera mi mrote- 
gea interesele de komeraig. Tre lighe uelebre 
în istorie se formars: liga oramiloră lombarde, 
liga Rinslai, liga anseatike. 

Aseasta din zrms fsndats în sekolzlă alt 
trei-snre-zeuelea, jsk5 rolzl aellă mai imnor- 
tantă. În timnulă nrosneritemii ei, era. kom- 
mss5 de 85 de orame, mi avea kiar remre- 
sintangi la toate ksrnile.  Ajsnse înks de 
a-mi sănnzne alte meri.  Freuea singărr ko- 
mersiă ks Anglia, ks Danemarka, ks Svenia, 
mi k3 Rasia. În nrinainalele orame avea kon- 
torii, kare serveaă de denosite m'srfsriloră, nz- 
mai nentrs membrii lighei. În fine liga: înnri 
întrebzinua nsterile selle snre a înlesni mi nro= 
tegea komeraizlă seg. — Dar aseastr lios în- 
xenă a ksdea kstre sekolslă allă XVI-lea din 
kassa Isnteloră we avea a săsgine ks nzterile



XLVII 

Germaniei, ae eraă geloase de imnortanna sa 

komeruial's. 

Kst desnre komeruiglă interioră allg orame- 

loră din Erona, se esersita în generală de 

kornorangisni mi maestrii. Fie-karesne- 

gie de maestri forma o kornoranisne, o kasts 

în marte, kare avea nimte regslamente nartik- 

lare.  'Loyi aci ue fruea narte din aueeaurii kor- 

noragizne lokziaă în kasrtirgri smewiale,  Auea- 

str institsnisne, nevesars nentrs timnslă de a- 

tsnsi, îns vstsmstoare komeruislzi, fă nentră 

întiia oars derimats în Frana nrintrsnă de- 

kretă de la 2 Maite 1791. 

Kstre finitslă sekslzlai allă XV-lea mi în- 

venztălă sekolzlai allă XVI-lea, Amerika fs de- 

skonerits, mi Ilprtăgesii, navigsndă ue Oxsea- 

nălă Atlantikă, deskonerirs kanslă Banei-Sne- 

range, adik &nă n5oă drsmă snre a merge la 

Indiele Orientale. Ilsns aui Venegianii fsueaă 

komeraizl& Indieloră, nrin nosesisnile Otomani- 

loră, mi în mizlokslă a mii de difiksltui mi me- 

rikole. Ilin deskonerirea loră, Ilortsgesii atra- 

serz axestă komersiă imnortantă, ui Italia, însets 

de a fi uentrslă lamei komersiale.  Suaniolii, 

deskonerindă o lame n035, deders snt not sboră 

aktivitenii omenemti.  Komersizlă kreskă în 

mare uvonorgisne, nrin nozile relapisni se se 

stabilire ka monglii mei nos; drentslă maritim
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ls5 o mai mare desvoltare, mii sistema de asi- 
garzi fă organisats ne o mai întins sar. | 

Sistema kolonieloră veni ss komnlekteze 
resăltatală adestoră deskoneriri. Ilin kolonii 
xivilisapisnea mi indzstria se întrodauea la NO 
ISlii sei nozi; nrea-nlinzlă lsmei veki nastea a- 
fla znă lok& întinsă de esistinus, mi metronola, 
kz kolonia nsteaă ss komeruieze săbt nimte 
kondinisni egală avantagioase. Dar aueste fo- 
loase se realisars nsmai în narte, din kazsa 
relei organissri a kolonieloră uni nsnktlă de 
vedere săbt kare se konsiderarg de metronols. 

La ei veki koloniele eraă fondate diferită 
de alle uelloră moderni. La Gresi skonslă ko- 
lonieloră era mai kz seams de a deskide znă 
tirgă Imi lokă de esistinn's urea-nlinslzi NON&- lagisniloră se se aflaă îngheszite în strsmtală 
teritoriă all Grevie, La Romani skonzl nrin- sinală allg kolonielorg 
militare sa lokzri de d 
derni koloniele se fon 
tr'ană skonă- nolitikă 
sersmă asi nămai sk 

era de a deveni nortari 
enortanizni. La wet mo- 
dars mai: kă seams în- 
Ii komersială. Distin- 
onzrile mrinsinale ; rr
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koloniele loră se pineaă msltă strsnse de me- 
tronole, mi anevoe se desnsryeat. 

Mei moderni ns fskar5 totă ama. Snre a 
areta în năuine ksvinte visizlă koloniszrii loră, 
observsmă ks koloniele moderne avsrs maltă 
timnă &nă karakteră de konkăists, de săunăne- 
re violent; mi servils.  Dominatorii. say kă- 
minzstorii &nzi minztă n uătărs konuine k'5 
natăralii se notă fssiona ks aei-l-alui kolonisti, 
mi notă avea auelleauri drentăn. O senaragie 
vadikals fs admiss între indigeni mi kolonisti. 
Axestia se konsideraă ka strsini mi inimisă în 
Meara se voeaă a kzltiva; uei-l-alui eraă des- 
nrensiui, aserviui daka . n esterminani. Ilea 
usgini natărali mai remasers în India okuiden- 
tals; uei din Indiele orientale fers mai topi 
servi.  Indigenii din inssla St. Domingă disn- 
135 kă totală. Ilortsgesii mi Snaniolii insti- 

tsars inkăisigia în amendose Indiele. Anglia 
„trakts k snă ssverană disnrenă toate mosesi- 

nile selle translatlantiue.  Franuia nzmai se a- 

ret mai jssts kstre kolonil sei; de aueia mi 

avestia aretars o mal mslts afelpisne kstre 

msma-natzie. | 

Ssbt nsntslă de vedere komeruială mii în= 
dastrială, interesslă kolonieloră mi metrorole= 
loră fs assemenea ret înuelesă. &nă sistemă 

de mononolă esklasivă fă admisă între metro-
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1I0l5 uri kolonie. Nsmai singsrs metronola nrs- 
tea ss negonieze în kolonie. Ilrin zrmare a- 
seasta se afl konstrsnss a avea o aprikslts- 

„75 limitats, atst ne kzt aerea trebzinuele me- 
tronolii. Ile de alts narte, kolonii se vedea 
konstrsnui a nlsti foarte skamuă nrodăktele 
venite de la metronols, din kazsa liusel de kon- 
kărinus. Ama, aktivitatea koloniloră se afs 
naralisats.  Strinui kăm erat înti'o agrikzlts- 
r5 Imi indastrie merginits nui snesials, ei ng 
usteaă nrodzue de kst înt'o mik IIFONOTIIS- 
ne, se nă era destsls snre a le da o adeve- 
rats mimkare komeruials.  Szb J5gslă snzi se- 
veră mononolă, neavsndă o destsls libertate de 
skimbă kz aelle-l-alte naizni, kolonii avea 
snă mikă -uerkă de oneramizni, ns nzteat Isa 
din selle-l-alte orame esromeane mrodsktele ae 
le linseaă, niwi ns nzteaă trimete în skimb a- 
uellea we la ei nrisoseaă. _ 

Aseste erori alle metronoleloră adăse ks 
sine de mslte-ori rsina koloniiloră, revolta saă desnsrgirea loră de msma-natrie, Înnelegemă 
în adeveră ka metronola în ranortsrile selle kg kolonia, s5 aibs niwmte kondinisni mai avanta- gioase de kt welle-l-alte nagizni.  Aneasta ar A o jssts komnensanisne a sakrifisiloră fskste de 
metronols, ri a m'otekyinei ue ea a akordată koloniei nssknde, Dar ns se observ nmal
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aseasts messr5.  Abasslă fs nreferată ekăitsuii. 
Metronola voi a minea koloniele într'o nerfel- 
is tatels mi servitate. Reslă îmi avs efektală 
seă. Koloniele se devenirs tari wi majore, se 
emansinars, rguse ks măma-natrie, mi formars 
statari senarate, mi indinendinte, 

Malte din gsvernele moderne, simuindă vi- 
vislă adsestăi sistemă, intrars ne o kale noze, 
Isssndă mai mslts libertate de akpisne, kolo- 
niloră, ui resnektsndă nersoana mi drentsrile 
indigeniloră.  Namai ama aseste institsuizni, 
atst de favorabile komeraizlzi, notă st aibm o 
urosneritate sigzrs5 mi darabils. 

Dar ori-kare ar fi soartea kolonieloră, saă 
ka denendinte de metronole saă ka senarate de 
dînsele, n este mai nsuină adeverată ks ko- 

meruizlă a aflată totă-d'asna întrînsele sn mi- 
nănată mizlokă snre a-mi întinde onerauisni- 

le selle.  Daka nolitika n'a mtistă nrofita de- 

stelă de aseste institsnisni, komeruislă le a sim- 

ită imnortanua, mi a mrofitată, sell nzpină, 

în narte.  Indastria mi uivilisauisnea ezronean' 

se întinse în toate nsruile lsmei; mi komer- 

sislă afis noze tsrggri &nde ss-mi treak'5 nro- 
dsktele selle, mi de snde s5 nriimeask5 ne a- 
vellea alle altoră geri. 

Vedem dar ks ne la sekslsl% allg XVI- lea 

komeruizlg Isase deja destală sboră, mi se azl-
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dikase destslă de bine din. loviterile ue nrii- 
mise ks ksderea imnerisli romană. Ka toate 

„axestea săbt nsntslă de vedere legislativă nro- 
gresălă seă n fs atst de mare; relaisnile ko- 
merziale se regălaă totă dane sssrile ue erai 
în fiings. Abia ne la sekolzlă allă XVII-lea se 
Y5ză dea dîntiiă legislanisne say uellă d'intiiă 
kodă regstată de komeruis. Ssb Ladovilk allă 
XIV-lea Colbert înkredinu Lai Savary redak- 
misnea uelebrei ordonange din 1673, assnra ko- 
mersiălai de sskată, nzmits Codzlă Savary 

„saă kodală negsustoreskă. Mat tarziă, tot ssb 
Ladovik allă XIV-lea, în 1681, se fskz o alt 
ordonanu5 asăura komeruislai maritimă. Amea- 
sta dobîndi imi mai mslt elebritate, mi fs a- 
dontats în generală de toats Ezrona, 

Nomirsmă în adinsă avweste doze ordonan- 
me alle marelzi rege all Fransici, ksui elle ser- 
vir de modelă kodzlzi aktzalg franseză, daune kare se forms mi all nostug, Vom avea noate trebzings în kărsslă nostră a ne referi la dzn- 
sele, snre a înuelege mi mai bine sniritalg le- gizitorălzi romsnă. | 

K3 revolzgisnea, franvess din 1789 komer- si5lă skins de toate niediuele se-i mai sase regimzlă feodal, Drentsrile de omă mi de ue- tspeană fiindă nroklamate ii garantate de le- ge, kastele sosiale lkszs5ndă, ne mai findg niay
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servi, nisi seniori, i nămai uetsueni, mi toni 
deklarsnda-se egali înaintea drentalzi nui îna- 
intea legei, komeraizlă se emansins, se rens- 
sks mi ls forma sa defenitiv5 ue o vedemă 
kiar astszi. Nobilimea ns se mai sokoti înjoso- 
rat ks faze komersiă, nisi komersiantal neferiuit 
ks n este nobil. O singărs nobilime se rekănos-= 
kă în axeastz enoks : azeea a, meritălzi mi a, vir- 
tmii, ne kare o nstea noseda komersiantalt ka 
ori-ae altă omă. Iliedisele ue ressltaă din or- 
ganisarea kornoramisniloră mi maestrieloră ks- 
zăr5 kă feodalitatea, mi komeruizlt îmi relss 
libertatea fsrs kare n moate nrosmera. . Aso- 
xiagisnile se formars mi întienrinderile deve- 
nirs kolosale. Sistemele de kredită mi de bsnui 
lsars o mare desvoltare, mi kanitalurile deve- 
nir5 mai disnonibile rai sirkslars mai lesne. O 
sistem de legiziri înmelente veni ss înlesneas- 
ks transakyiile mi s5 ne garanteze în kontra 
relei kredinge.  Drmsrile de ferg, vanoarele, 
telegrafală fars înks atstea kazse kari kontri- 
bzi la urosneritatea komeruizlzi modernă. 

Ama, dane atstea obstakole, dane atmtea 

Uersekzyii mi săfferinme, komeraislă ajsnse în 

îne a-mi Iza forma ue vedem ks noseds astsză 

în toats lămea uivilisats. 
Ist desnre komeraizlă -romsnă aretă kă 

uzrere de reă kr ns am nstâtă avea dok&men=



LIV 

tele nexesarii sme a ne faze o idee sigzrs de 
istoria sa, mi de diferitele fase nrin kare el 
trekz snre a-mi lsa forma aktsals. Dar dane 
starea sa de astezi, ini dane istoria nolitik a 
Merei noastre, ne nătem faze o miks idee, mat 
măltă saă mai nspină sigsrs, asăura stwril sele 
din trekztă.  Komersizlă romsnă a trebsită ss 
fie în trekztă ka mi în nresinte, &nă komeruit 
agrikolg, adik esnortarea, urodzkteloră agriko- 
le în skimbă de alte valori sas nrodzkte str5- 
ine. Aweasta a fostă mi este inima mii răterea, 
komeruizlzi nostrs; perile romsne din natara 
loră, fiindă kgrată agrikole, agrikăltsra a kon- 
stităată singăra noastr avăyie nagionals. Ksnd 
ea nrosners, kanitalsrile se msreskă, rin zrma- 
re komeraizlă de imuortanie mi de esnortagie 
kremte.  Komeruizl de imnortagie la noi kon- 
st5 mai k5 seams în a nriimi nrodsktele in- 
dăstriale alle altoră peri.  Materiele noastre nri- 
mitive trek& la alte nagisni, kari nvin indăstria 
loră le dz o alts forms mi o mal mare valoa- 
re. De mslte ori ssntem viktima linsei de in- 
dăstrie nagionals ; kai asellearul. materii ue noi trimetem în afars, le nwiimim transformate, mi le ksmnersmă mată mai skzmnă de kt daka sar fi fabrikatg în însenri meara noastre, Ns metindă ks uztem deveni atst de indăstri- oi în kst ss n mai avem nevoe de indastria
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altoră meri, mi ss le fasem în generală kon- 
kărings. - Am umătea îns avea o indastrie na- 
gionals kare ss ne nroksre uellă nsuină objek- 
tele de întîia nevesitate, ks ană urenă maijosă 
de kt le ksmnersmă akm; kai well ns- 
ună sar ikonomisi atsnui nreuslă transnortă-= 
li se se adaogs la valoarea astoră objekte. 
Komersisls romsnă ar ksstiga msltă nrin krea- 
rea &nei indăstii nagionale; ks kg kt ele- 
mentele de skimbă se îmzlueskă ka atsta ko- 
meruizlă mrosners. 

Ilrejsdemele ue se ivirs în Esrona fesdals în 
kontra komersislzi, ns nstărs nrinde rsdesin's 
în Romsnia; ksui fesdalitatea asi n fs de kmt 
trekstoare; ea nă mină de kt snă sekolt ri 
jsmstate, de la înwenstelă sekolzlzi allg XVII 
nins la mizloksl sekolzlzi allă XVIII. Ori-kam 
îns5 komeraizlă a trebaită ss săffere maltă în 
aseast enoks; ki servagislă fiindă întro- 
dasă în perile romsne, agriksltăra a trebzită 
35 kazs, mi kă dînsa mi elementele ue ser- 
veskă de instrămentă komeruizlăi, 

Legile komeruiale romsne ns konstitsars 
ns kornă sneaială; kste-va disnosiuisni rela- 
tive la komeraiă se aflaă resnzndite în kornzlă 
vellor-l-alte legi sivile, administrative saă kri- 

minale. Abia în timuii uei din srms, ne la 1840, 

se fskz o kondikz de komeruiă, tradasm dane
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vea, franuess din 1808, mi kare se aAs în vi- 
goare astszi. , 

Ageasts kondiks Domnilor, va fage objektală 
stsdizlzi nostrs. Disnosinisnile ei voit avea o- 
noare a vi le esnzne mi a vi lekomenta. Ori-de 
kste ori ni se vor nresinta difikslteui sat vom 
îngerka  nedomiriră, ne vom referi mi la sor= 
gintea sa, la kondika franuess! ku nmai nrin 
o assemenea komuaranie legea noastrs se noate 
îngelege mi mai bine. În generală vom szr- 
ma ordinea materieloră, ama dame kzm se a- 
fi5 în kondiks; vom kssta îns în fie-kare titla, 
mi ksnd va aere trebzinma, a faze nirate sb- 
divisisni de mrinuinii mi de logikz, kari ne vor 
înlesni foarte mzltă stadislă ri îngelegrerea, le- 
gel. Nă vom &rma severă ordinea, artikoliloră, 
nisi vom ksăta a le komenta nămai înt'nă 
modă nraktikă; si vom kssta a faze o teorie 
în kare ss intre disnosigisnile artikoliloră : ama 
legea va mztea fi adsss la o snitate de nrin- 
sină, mi sniritălă nreksm ri kanrinsslă ei voră 
nstea fi mai lesne înmelcmi. Assemenea n vom sta suiritălă de kritiks; kmui fir aseasta kam 
sar uătea mtie daka o lege atinge sat ns sko- 
uslă ue mi-a nronăsă? De aueea, kzte o dats ne vom servi kiar de komnaragii, uri vom areta 
disnosipisnile lepiloră altoră state  ezromeane, nentră ka 55 item avea ksnomtings ri de rati- inua sa% esnerienna altoră nanizni. Atsnsi vom nstea vedea mai lesne defektele saă linsele le- gei noastre. 

Csi
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TIT. 1. 

DESPRE COMERCIANŢI. 
SECȚIUNEA 1. 

CONDIȚIUNILE CESCONSTITUE CALITATEA DE COMERCIANTI. 

Ssbt nsntslă de vedere jaridikă, am vezstă în 
introdskpiznea noastr kz rin komeruiantă se înue- 
lege auella e kzmnzr5 sare a revinde, adikx snekz- 
latorglă, Legea komeruial, fiindă o lege. eswenuio- 
nals, nz noate s5 se anliue asănra tstoră auellora ue 
ekonomia, molitik îi nzmesue komeruianui. A kstată 
Nin grmare s% restrtng, SP nreuiseaze nzmerzlă 
ui kalitatea uelloră ue fak komeruizlă. De aueea 
legea în art. 1 defineaz5. kari sănt aueia kari noart5 
Karakterglă de komeruianui, de negăuiztori, 

Mai nainte de a esamina  aueasts defininizne s3 
4
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vedemă kari este intereszlă uestiznei. Auestă inte- 
resă este îndoită. Kalitatea de komeraiantă imnlik 
ne de o marte nisue obliganisni, me de alta nisue dren- 
tară. Ka obliganizni komeruiantălă kats s5 min re- 
gistre regulate mi formrlăite, s5 msbliue tits în vir- 
tatea krzia ine starea, sogzieă selle, ss se sărrans la 
jăridiknisnea komeruials mi la arestăire, ss fie de- 
Klarată falită saă bankrztă, eet. 

Ka drentsri, komersiantăl& noseds auella de a 
se jsdeka kîte o dats tot& de lkomeruianni, de a a- 
lege membrii tribsnalglză de komeruiă, sax de a se 
alege între auesti membri, de a se bskzra în fine 
de o nrouedars mai renede ni mai ruină komnlikat. 

Este dar de sn& mare interes& de a esamina 
daka ună individă are sat n kalitatea de komerui- 
antă. Legea ziue ks âxella e komeruiantă kare faue 
fante de negonă, mi are negonizlă ka o meserie 
a Isi obiunzite (art. 1). Ilin zrmare sănt doze 
kondinizni kai konstitse kalitatea, de komeruiantă : 
a) fantele sax aktele de komeruiă; mai b) a faue din 
aueste alte o imrofesisne obiunzite, | &Bnă eseruiniă 
de akte de komeriiă mai malt sat mai uină desă, mai măltă saă mai msuină regălată, n noate kon- stităi kalitatea de komeruiantă; awella nmai kare din asestă eseruiniă îmi va faue o nrofesizne a sa, noate nărta nămele de komeruiantă, 

Aveastr definiuizne a legei este inkomnlekt», nu este kiar& destslă de metodikw, Eu imnliks în sine 
o alte definiuisne, aueca a fanteloră de komeruiă, Katz dar sr ne okumm uri se vedemă ue se soko- tesue fants de komeruiă; kiwi nmai atenui nztem Săie wine sănt komeruiangă,



3 

Fantele de komeruiz. Oiiiue akt& faue snă 
komeruiantă nă se noate konsidea, rrin -aueasta, kiax, 
ks este o fant de komersiă. &n& komeruiantă noate 
mea bine sr nă fak akte de komeruiă, mrekzm. a- 
semenea &n& omă ue n e komeruiantă noate kmte 
o dat ss fak akte de komeruiă, Diferinuia, este nă 
mai l la, adesta din zrm's este trebzinuzs a se do- 
vedi kw karakterglă aktslzi sex este komeraials, de 
0ars-ue asănra uellsi d'întiiă este o rresămuizne ks 
aktzl& sez este de komersit, 

Dar kare este karakterzlă ansi aktă de komeruiă ? 
Km ustem ksnoasue de mai nainte daka an aktă 
este sa nx komeruială ? , 

Legea nz ne dz nisi o definiuizne asănra, faute- 
loră de komeruig. Era kiar maj imnosibil& de a, 
fae o assemenea, definiuizme; kui aktele de komerai 
notă fi atît de n&meroase, năanuele ue elle ne rmre- 
sint, notă fi atzt de variate, de mălte ori se arro- 
m5 atît” de mzltă de transakyiele vienei sivile, în 
kîtg o definiuisne generalz ax fi fost inkomulekts, | 
ui nă Sar fi uststă anlika la toate sneuialiteuile ak- 
teloră de komeraiă. 

Kz toate auestea, lendă drentă bass nmera- 
rea akteloră de komeriă ue ni se dz de lege, ure- 
kim vom vedea mai la valle, nztem zise, întu'snă 
mnktg de vedere generală, km aktele de komeruit 
snt aktele de snekzlagis: urekam kammprarea sare 
a revinde. Anna ksmrrrarea urodgkteloră saă nazr- 
triloră smre a le revinde, sat în natăr5, sa5- arpelă- 
krate, saă sure a le înkiria nămai &s5l5, konstităe snt 
aktă de komeraii. Ilin ărmare ori-ie oreragitne, 
înksts ku skonă de snekăls mi sare a trage din
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trînsa &n& benefiuiă, este o fante komeraialz. Malte 
akte mivile, mrekzm vinderea, înkirierea, ect. devină 
komeruiale, îndats ue se va ivi skonzlă de sneksla- 
NB.  Intenuisnea dar joakm zn% mare rolă în kalifi- 
karea akteloră de komeruiă; ea este kare, de ordi- 
nariă, arat5 dakr &nă aktă este sa n komeruială. 
Kz toate auestea, km vom vedea mai la vale, sănt 
akte kari sint komeraiale, kiară kîndă ar limsi ori- 
de intenuisne, ori-ue idee de snekzlagie: ama simula 
săbskriere a snei noline konstitze nă akt& de ko- 
meruit. 

Legea, nenstîndă si dea o definiuisne generals, 
anlikabile , mreksm amă zisă, la toate aktele de ko- 
meruit, mrowede în enmerarea astoră akte.  Auea- 
st5 enămerare ns se faue de kondika, komeruaial's, 
nreksm ar fi fostă logikă sr se faks, ui de Regsla- 
mentslă Organikă, kare konmrinde o mare marte din 
nrosedzra komeruials.  Dane art. 306 din atestă Re- 
gslamentă 53 konsiderz ka fante de komeruiă : 

1).  Kamnzratălă nrodakteloră uri m'rfăriloră 
sie a se vinde de a doza oars, sai a se înkiria, 
ori în natărz, ori dame we se vor Iskra mi se vor 
faue bsne de întrebzinuată ; 

2).  Ori-ue întremindere de fabrivă, komisioane, 
transnortsri ne ans saă me sskată ; 

3).  Ori-ue trimetere de merfari de ori-ue felă 
vor fi. | 

4). 'Toate auizbmintele, adik toate transak- 
nisnile dintre bankieri, negănistoră ri negăui'torauui, 

5). Biletarile la ordine săbtînsemnate de negă- 
uibtoră, ui fskate ment lskrpri negzuiztoresti (art, 308 R. 0.)
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6). În fine simula subskriere a waei nolie kon- 
stitze ină aktă de komeruiă, dune km aueasta re- 
sălts totă din art. 306 R. O. Nr. 4. 

Ameast5 enumerare a, akteloră de komeruiă n 
noate fi limitativs. Legea artendă aueste akte a 
fskst'o nămaă ka 5n& esemuls fir s5 nretinze a fi 
enămerată toate aktele komeruiale.  Golslă Iesată 
de lege se vede mi maă bine knd ne vom referi la 
sorgintea kiar a legizirei noastre. Art. 306 din Re- 
gslamentă, kare este koniat& dane art. 632 din kon- 
dika, “komervials franuess, enămer nămai o narte 
din aktele ensnniate de legiitorzlă franuesă, uri kari 
sănt kzrată komeruiale. 

S3 esamintmă mai întîiă aueste akte numite de 
lege. Elle sănt de taci snewii: &nele kari ssnt seat 
nresămyiznea generalr ks sănt komeruiale. Aveast 
Nresămyizne nă se moate derima de kt min o do- 
vads kontrariz. Altele kari n s&nt komevuiale de 
kut knd ss kontrakteazr de komersianni mi nentră 
trebăinmele lor& komersiale. Altele în fine, kari sant 
totd'azna, komeruiale, fir niui o dovadz în kontra, 
mi kiară ksndă se vor kontrakta de simuli narti- 
kslară, 

A). Acte snbt presumpțiunea de come 
cialitate. 

1). Ksmnsrarea nrodăkteloră mimmr- 
fsriloră sure a se revinde — Aueste akte ssnt 
velle mai imnortante, mi welle mai nămeroase. Mai 

toate vuelle-l-alte akte de komeruiă n'aă de skonă& de 

kwt& a, înlesni kamuzrzrile uri revinderile. — Simula, 

kămnbraye a suzi Iskra nă noate konstitsa 5nă aktă
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de komeruiă, kiar knd aueast kămrsrare a adusă 
ăn% benefiuiă; kats s5 fiz o kamrmerare k inten- 
misne de a revinde, de a snekzla, nentrs ka aktală 
s5 fi komeruială.  Legisitorslă este formală, mi ng 
roate da lokă la nisi o îndoialm. Ile de alt narte 
esnresisnile legci, nrodzkte, mwrfzri, aretă în- 
destălă ks asi este vorba namai de Iskrări miunk- 
toare.  Velle nemimkmtoare, kiară knd sar kăm- 
rrpra sure a se revmde, nă notă fi nisue mwrfări, saă 
mrodăkte. Ilrin srmare kend uineva va kmuera, 
n% lokă srre a-l& revinde anoi în BIN, n faue 
snă aktă komeraială.  Kestiznile dar relative la nro- 
nrietatea nemirukstoare katr sr f5 esuentate din j3- 
ridikpiznea komewvaialg,. 

Objektele notă fi vîndzte în natsr5, saă tran- 
sformate nrin indzstris: ori-kăm aktslă remîne totă 
komersială.  Observsm îns km aueste objekte, în 
ranortă ks Iskrălă saă indăstria, kat s5 joaue ro- 
Izi& de objekte -nrinuinale iar n akuesoriă, K'mui 
dakw objektslă ksmnrată este nămai ank aluesoriă, 
i indăstria saă artea este materia minuinals, kiară 
Kînd. Sar revinde, aktslă n noate fi komeraială. 
Ama &nă niktoră ue kămrbri 0 nenze uri kolori, 
mi va faxe in tabloă, ne kare anoi îl revinde, n. 
faue &nă- aktă de komeruiă. 

2). Ksmuwrarea de nrodskte mi mmwr- 
fri sure ale înkiria. — sală ani lskr& noate 

„faxe objektslă snekslaniei mirela usi revinderea, Ii. 
Oi de k'pte oră min kzmrwsrare o nersoans îniă TIrO- 
ne de a faue o snekslazis, de a realisa nisue be- 
nefiaizri, aktulă se este komeraială, fi mezislă min 
kare se atinge auestă benefiuiă, revinderea, sax înki- 

 



7 

rierea. Se kgvine nămai ks aueasts înkiriere sr fi 
nrofesionals, obiunzits, iar nă nămai akuidental. 

3). Ori-ue întrenrinderi de fabriui.— 
Fabrikantslă îuri monsne de a da o noze forms ma- 
terieloră nrimitive, sure a le revinde, mi a mrofita 
de deferinua, ue se aflz între vekea mi noza lor& va- 

loare. De ordinari dar ellg faue o kămusrare sure 

a revinde: aktslă se& este komeruială. Dar kiar 

knd 13 ar fi niab ksmrsrare, nisi revindere, sare 

esemnls, knd fabrikantslă ar Iskra objektele date de 
_aluii, mi în sokoteala loră, aktală set ar fi înkr ko- 
meruială: snekslania ae'mi nronsne ar fi msnka ls- 

krstoriloră ue i-aă înkiriată serviuisrile lor&. 

4). Ori-ue întrenrindere de komisis- 
ne. — Komisisnea, dăne km vom vedea mai ter- 
ziă, este snă mandată de o natărs snevials; kai ko- 
misionarălă trakteaze în nămele se, de ui în inte- 

resălă &nei alte nersoane; de oare-ue mandatorzlă 
trakteazz totă d'asna în nămele altzia.  Romisiona- 

rălă în mronsne a realisa snă benefiuiă nrin servi- 

ele selle, de oare-ue kontraktălă de mandată este 
din natăra sa gratzită. Afar de aueasta, nentrz ka, 
komisisnea sr fi» &nă aktă de komeruiă trebse o 
întrenrindere, iar nă &n% aktă isolată de komisisne. 

5). Ori-ue întreurindere detransnortă 

ne ans sa ne ăskată — Ori dekste orio ner- 

soanz sat o sovietate îmi faue o nrofesisne obiună- 

its din transnortălă nersoaneloră saă-m'erfăriloră de 

la sang lok& la altălă, o asemenea întremindere kon- 

stitse an% aktă& de komeruiă. Ilrea nsuină ne nasb 

dak mezislt de transnortă ssnt vitele, vanorzlă saă 

vîntală: ori-de kzte ori transnortatorălă îuni rronsne
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a snekzla, a realisa snă benefiuiă, aktală seg este 
komeruialg. 

6). Ori-ue trimetere demsrfzri deori 
xe felă vor fi. — Auestă artikolă, kare formeazs 
alinea 30 în art. 306 din Reg., este, dane mine, f5r5 
nisi sn& înuelesă.. Ye se înnelege în adevpră min 
ori-ue trimetere de mzrfzri? Este oare ksm- 
brarea sure a revinde? Aweasta ns noate fi, ku 
sar konfsnda ks No 1 ue esamimpremă, Se înge- 
lege komisiznea sax transnortslă? Aweastă iarnă nă 
noate fi, ki sar konfsnda ka No 4 mi 5 ue ve- 
zărsmă mai săs Ve dar noate fi aueastr trimetere 
de mwrfări? Ilstem zise kw min aueasta kiar kr 
nise morfări saă nrodăkte se vor trimete znde-va, 
aktălă we va, resslta, de ai va fi komeruialt? Niui 
de ksm; kzuwi aseste marfă s'a trimes& noate nă- 
mai în dară, fiprr nisi snă skont de snekălazuie ; sa 
sară fi trimesă de kmtre o nersoanm se nă ce ko- 
merdiantă mi nentrs mrorviele selle trebăinui.  Sim- 
nla trimetere a mzrfiriloră n moate dar konstităa 
snă aktă de komeruiă. | i 

Kare dar a nătstă fi skonslă auestai alinea, din 
art. 3062 Dzne mine auestă alinea este tsrr sensă ; kstă desm'e skonslă sex, de va fi avătă vre-snzlă, 
Ta îmnlinită kă malts stngzuiz. În adeveră , art, 306 fă koriată, ksm amă zis8, dame at, 632 din K, K. fr. “elle doze alinea din adestă din rm arti- kolă sănt korziate esaktă; alineele îns 3, 4mi5 din testală fianuesă săntă  ssmrimate mi sănlinite kă alinea a tweea din art, nostră. Dar aueastă alinea, min esnresiznile selle, trimeterea de m'rfuri 
noate săulini disnosinisnile kodzlză franuesă snde se
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vorbeswe de întreminderile de fsrnimente , de snek- 
takole mzbliae, de onerayisnile de banks ect.? Niui 
de km.  Anweste akte atît de komeruiale,. sint 
kiar 'esklzse prin terminslă vagă imi imrronriă all 
legizitorălsi nostrg. De aueea fiindă kr ne nrons- 
nem aui a enămera welle mai imnortante akte de 
komeruiă, este .de datoria noastr a esnsne mi aktele 
we fre ama de stengauiă esklzse din lege.. 

Ama, se mai konsiderr ka akte de komeruiă: 

a). Întrenrinderea de fsrnimente. — 

Aneastz întremindere are lok& knd sineva se leagr 
a da, mmodzktele sax objektele ue a kumrerată, în de- 
alin nrormrietate saă nămai ăsălă loră. Arma între- 

nrinzstorii de dekoranii la serbptori nzbliue sa nri- 

vate, întrenrinzstorii de lminarea orameloră, de kăr'5- 

mirea loră, de nătrimentslă armieloră, ect. fală a- 

weea we se nămesue o întremindere de fomimente, a- 

dilss snă aktă komeraială. 

b). Întrenrinderile de snektakole ns- 

bliue. — Ilrin snektakolă nzblikă înuelegem oră-ue 

fel& de remresentagii ue se di nsblikalzi snre a-l% a- 

măsa: Direktorglă &nei asemenea întreminderi înki- 

rieazr talentele artistiloră, mi le kombinz ana în k'pt 

din elle ss fakz o netreuere snre a se vinde. Ilrin 

srmare, aktslă seă este o snekzlanis, adikz snă aktă 
de komeruiă, Kznd înss direktorslă ar fi muri ellă 

snt artistă kare ia narte în lskrslă komană uni îm-: 

msruemte kz uci-l-alui rrodzktele indăstriei loră, o 

asemenea întrenrindere nă este o snekălagir, ui eser- 
viuizlă anei nrofesisni în komănă: aktslă dar ns va 

fi komergială. Asemenea ksndă snă artistă, se în- 

sogesue de kui-va aluii snre a-mi manifesta talen=
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tală seă, mia da kste-va renresentagii msbliae, fanta 
sa nă este komersials: Ilaganini dindă konuerte 
nrin Ezroia, nă fsuea sn aktă de komeraiă. Ilrin 
armare nămai auella ue va înkiria talentele artistilor& 
mi va faze din ameasta o nrofesizne mii o snekălanis 
obiunzite, se noate konsidera ka komeraiantă. Dar 
uci-l-alui artisti nă ssntă komerwianni: relanisnile din- 
tre dînmuii mi mei-l-alui wetsgeni se vor regsla de 
tribanalele uivile; nămai relagisnile lor& ks direk- 
torălă întrenrinzwtoriă sant sămsse komunetin- | 
pei komewruiale. Asemenea ui direktorzlă este ko- 
mersiantă nămai în relaxisnile selle ka aktoriă, uri 
nentră weea ue nrivesue întremrinderea sa, 

Legizitorslă romsnă ar fi trebzită s% nămeas- 
ks 5nă asemenea aktă, kare moate dalokă la mzlte 
difikzlteni uraktiue. 

0). Oneramisnile deskimbă nui de bsnui 
sănt assemenea, akte komeruiale. Nz se notă îns 
trakta ai mzn'5 ue mai întis ns vom vedea noliuile 
uri biletele la ordinz. 

Asestea sant, în generală, aktele ue se aflz ssbt 
mresămnmisnea de komeruialitate; kari snt rrin sine 
komerziale.  Ori-uine dar, fir komeruiantă saă mar- 
tikălariă, ar faue na din întreminderile mai susă a- retate, devine komersiantă i este sănrsă jăridik- uiznii de komeruis. Este îns liberă a dovedi kz oneragisnea sa n'a avată nisi an skonă “de snekă- li, mi k5 min" ărmare aktilt n este komer- 
wală, 

S5 treuem akm la adoză klasz de akte ko- 
meruiale,
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B). Acte comerciale din causa calitâţii 
personelorii. | 

1). Toate amiezemintele, adikz toate 
obliganisnile dintre bankieri, negănis- 

tori mi negămistoranmi, (No 4 art. 306 R. O.). 
Aveste akte sant komeruiale nmai din kaxsa 

kalitpyii nersoaneloră.  &n& komerviantă, ka omă, 

moate sr kontrakteze obliganisni relative nămai la 
trebăinmele selle mersonale. Legea îns nresărnrăne 

de ordinari ks oblganisnile we se kontrakteazz în- 

tre komeruianpi, fis de ori-ue natărs, snt relative 

la akte de komeruiă.  Namai o dovads kontraris 
moate derima aueasts mres&mnuizne. Armia, aktele 

kiar, kari din natsra loră sănt wivile, îndatr ue se 
formeazs între komeruianui, sănt'konsiderate ka ko- 
meruiale.  Amia, de esemnlz, mandatslă, kare din 
natara sa este uivilă uri gratăită, devine aktă ko- 
meruială knd se formeaze între komeruianni ui 

este ulztită. Asemenea, este mi kă denositslă knd 

este nlztită, mi ks îmuremstslă ks dobînds, uri alte 

kontrakte kari, alt-felă, sent wivile. | 

2). Biletele la ordine ssbt-însemnate 

de negsnistori mi fskste nentră lokroriă 

negăpimtoresui. (Art. 308 R. 0.) 

Axzeste bilete nă konstităe ună aktă de komeruiă, 

de kmt knd se vor s&btînsemna de sn% komer- 

aiantă, mi nentră &nă interesă komeruială. Alt-felă 

remwn% akte mivile. Legea mai adaogr ks elle de- 

vin akte de komeruiă kiar knd vor fi ssbtînsemnate - 

de nă nartikslară, înss girate de snă negsnistoră. 

C). Acte cesunt necesariii comerciale: 

Namai snă singeră aktă are axestă karakteră ;
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auestea -sănt noliuele. Legea deklar kz toate 
îndatoririle ue se naskă din uoline s&nt ko- 
meruiale, (art. 306 $4 R..0).  Simnla dar ssb-skri. 
ere a ănei noliue konstitse znă aktă de komeruiă, 
fers distinkpisne desnre kalitatea nersoaneloră saă 
desme skonzlă we-mi ax nronmss% mrin auea ssbskri- 
ere.  Ilsyinele esuemuisni relative la auestă ssbjektă 
Je vom vedea, kend& vom trakta, aueasts materim, 

Anestea, ssnt elle mai nrinuinale fante de ko- 
merit. Vom reveni iar asănra loră knd vom trakta, 
desnre. mrouedara komeruials. De o kam datr tre- 
bzea, sr determinzm, mai măltă sa mai năuină, kari 
snt fantele de komeruiă, sure a ne matea faue o î- 
dee asăma kalitenii de komerwuiantă, 

Amia snre a fi ineva, komeraiantă kat5 mai întâi 
85 fak ună aktă de komeruiă, sr se afle înt'zna, din 
întremrinderile de natara auellora ue arstarsmă, saă 
mai bine sz se afle în na din kondinisnile we vz- 
zăr5m mai sasă, | 

Dar aweasta nx este destală, Aktslă de ko- 
meruiă, singără, isolată, n noate konstităi kalita- 
tea de komeruiantă. Mai trebue, dane km ziue le- gea, înks alte doze kondinisni: . obiueizlă uni urofe- siznea, 

| Anna, 5nă aktă saă mai mzlte akte de komeruiă, isolate, nă sănt destsle smre a ne atiibi kalitatea de komersiantă. 'Trebze ka din aueste akte o nersoan sB-uă formeze o nrofesisne obianzitr, adik ka, ser- viuiăl& auestoră akte ss fis destulă de desă uni de regălată în kstă sr konstitze Hentră uwelă ue le faue 0 esistinis, 0 rosinizne sovuials.  Kmte-va akte de komeruiă notă sr fakm TIE Wine-va a se sănnsne la



jăridikuisnea komeruialr ; dar ku aueasta ellă nz are 

kalitatea, de komeruiantă.  Snre esemnlz auella ue 

ar săbskrie nekontenită noliue nentrz trebsinxele selle 

nartikzlare este, nmrin aueasta kiar, sămrăs tribenali- 
lor& de komeruiă; este denarte înss de a avea kali- 
tatea, de komeraiantă; keuă ell& nz-mi faue o 1ro- 
fesizne din aste săbskriere.  Jaridikuiznea 1ni kali- 

tatea de komeruiantă ssnt doze Iskrzri diferite, kari 
nă trebue ss se konfsnds. Jăridiknisnea komeruial'6 

adzue kz sine komnetennia tribnaleloră de komeruiă 

wi arestăirea; dar kalitatea de komeruiantă mai a- 
due uri alte obligauizni, mrekzm inerea registre- 

loră, deklararea de falită ect. 
Kalitatea dar de komeruiantă ns se dz de kst 

knd, din eseruinislă akteloră de komeruiă, îună faue 
sineva o m'ofesizne ohiunzite. Legea nă ne ziue 
kzte trebze sr fir aueste akte, niai km se kăvine 

a se manifesta intenpiznea.  Axeste kestizni n se 1ă- 

teaă trakta de lege; remînă a se deuide de înueler- 

siznea, tribznaleloră. 

Observsmă kb nz e trebuinus ka mrofesisnea Sb 

fis nrinuinals, e destală ss fi obiunzito. Auiia, 

auellă ue va avea o alts okunagisne nrinuinals, ure- 

km znă avokată, se noate rea bine konsidera ka ko- 

mertiantă , îndats we va faue obiunzită akte de 

komeruiă,  Altfelă legea ar fi omrnită ne o nersoanr, 

ue are o alts nrofesisne nrinuinals, se se okăne uri 

de komeruit: aueea ue ar fi fostă vtemstoriă kiar 

komeruizlză, 

Tlatenta, asemenea nă este o kondinizne neaesarb 

kaliteaii de komeruiantă., Este o eroare întins k& 

natenta d» kalitatea de komeruiantă, k ea determinz
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ameastă kalitate. Art. 1. din K. Kom. n menyio- 
neazs nimikă desnre aueasts kondiizne ; i ks drentă 
kavîntă; k5ui mlata natentei este o mesărs ksrată fi- 
skalz, iar n o kondiuisne legalz ue ar avea konse- 
kăinue jaridiue. Art. 90 mi 91 din R. O. nrekăm ri 
legizirea din 1850 Oki. 11 regsleaze modzlă noii 
matenteloră mi mersoanele ue snt sănnăse la auea- 
st ulate. Este adeverată kw în generală toni ko- 
mersianriă sănt săruri la matents; dar notă fi komer- 
vianni, de ui firs natents: mrekăm asemenea notă 
fi nersoane ue nlitesk& natente fir a fi komeruiangă : 
aia de eseranls, în Franiiia, avokagii ulpteskă na- 
tente, de uri n s&nt konsiderani ka komeruianyi. 

E io 

„ SEOȚIUNEA II, | 
“- PERSONELE CAPABILE ŞI INCAPABILE DE A FACE COMERCIU. 

  

Ori-ue nersoans karabils de a kontrak ta. noate 
st fak komersiă. Kanasitatea este regsla  gene- ral, inkamasitatea esuermrizhea, Ori-uine moate s fak» komeruig, afarz nămai de aueia, ne kare legea, i-a, onrită formală, 

| 
Libertatea komeruiglzi kat s5 fir drentslă ko- mână.  Institsiznea komeruizlai este de drentzlă ginuiloră.  Strinii ka xi remîntenii a% drentslă de a eseruita, komeruik înt'znă stată.  Avestă nrinuiniă nă este admisă, într'snă modă absolztă în toate sta- tele ezromene: streinii, în mzlte state, | 

sânt sira la nisue MPb351i Il garannii snteuiale,
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În Romsnia libertatea komersizlsi este nrokla- 

mat rin art. 154 din R.O. Ori-ue individă, stre- 
ină saă mpmenteană, noate eseruita komeruizlă în- 

date ue se va sărmn&ne la messrile administrative uni 
uoliuienernită.  Aueste mesări notă varia dame km va 

ere interesglă komeruizlzi nagmională. 

Kstă desmre natentr, art. 91 R. O. deuide, ks 
konfomă ks amiezemintele ue se afl între Înnalta 

Iloarte mi welle-l-alte IIzteri, nz vor nlzti natents 
streinii we vor faue negoniă ks aridikata.  Disnosi- 
pi&ne injăst5 uri nelogikz, de oare-ue memîntenii sănt 
sănsmiă la natents. Se moate înuelege lesne merderea 
ue resălte nentrs fiskă din aueasts mesărs.  Kstă 
„desme strzinii ve fakă komeruiă kz amensntală, a- 
vestă artikolă adaogt ks vor fi sămrsuri la atent 
ka mi msmântenii. Dar legizirea din 11 Okt. 1850, 

ge veni s5 modifiue art. 90, 91 uri 92 din Reg. 45 

mai faue aweasts distinkyizne. Art. 1 allg auestei 

legi ziue ksrată ks ori-mine va fase vre &nă 

negouă în asestă Ilrinainată, va fi săn- 

nssă a lsa natents fir osebire de kon- 

dimim. Ilrin armare totă strpinzlă ue va faze ko- 

meruit ka aridikata sa kă amensntălă kat ss fi 

obligată la ulztirea matentei.  Aueast kondiuizne se 

zrmeazs în nrâktik5? Streinii se sănmsnă la o lege 

atâtă de formal? Resnsnsălă îl& notă da îmmega- 

puii fiskalăă, 

Afar din aueaste m'bsăr kărată fiskals, nisi 

o alti kondiuisne ns se mai ere deiegea romsn'B 

sure a fi komeruiantă, afars nămai dak nă se va 

fi aAsnd& în &na din inkanaxitapile nreskrise de lege. 

- nele din aueste inkanauiteyui sint mreskrise de



lege într'znă interesă generală, altele întw'an& inte- 
resă nartikălară. Intr'n& interesă generală, în inte- 
resălă kiară allă komeruislzi, legea, ormresue ne znele 
nersoane de a faue komeraiă, din kaxsa NOSsiuizn ei 
lor& soiale, kare le ar rrokăra rea mslte avantage 
assura wellor-l-algă komersianni. — Anria, ministrii xi 
fonkpionarii mryiă administrative sânt, dane Regs- 
mentă, onrini de a faue komeruiă; kzui inflzinua ue 
le d nosiniznea, loră i-ar faae nerikslomi nentră ueă- 

alui komeruianyi ; Ii aioi interesa koman& uere 
ka ei s5 se oksue esklasivă nămai ks fonkyuisnea 
loră.  Assemenea samsarii ui mizlouitorii de skimb 

“sănt onrigi de a faue akte de komerui& (art. 82 K. 
K.); ki misiznea lor& fiind de a komeruia nentră, aluii, n ar mstea fi destală de nrobi wii imuaruială 
knd ar komeruia nentră ci kiară. 

i Observmă îns ks dak aueste nersoane ko- meruieazz, în kontra Voinzeă legei, aktele lor& n sănt nălle, ui valabile. Ilin mare se' ssnnant la, jeridikuia komeruials uri la toate konsekzinuele alkta- Isi komeruial. Atreia nersoanm dar n înuearkr nisi o nagăbs din aueastr kontravenuis.  Iledeansa este sneuials nămai nentrg kzlnabili.  Awria, Mini- străl& saă fonkpionaruls administrativă ue vor faue komeruiă, se vor nedensi dare art. 141 din K. Kr, arin amends saă skoatere din fonkyisne ; samsarzsl un mizlouitorzlă de skimb& se vor nedensi min a- mends uli înuetarea fonkyiznei lor (art. 84 K. K.), un se vor dexlara, bankrătarăi în kază de faliment (art. 86 K. K.). 
Inkauasiteauile TI eskrise de lege întizmă int6- tesă. niartikalari 3 snt auellea alle minoriloră ri alle
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femeilor mmritate.  Konformă ks sniritslă& de liber- 
tate all legei, ea, mresints în awellami timuă mi kon- 
diniznile kăm ar nztea înueta aueste inkanauitsuă. 

A. Despre minorele comercianti. 

O mersoans ue ns a ajsnsă înkm a avea ănă 

nămeră de ani oare-kare determinani de lege, este 
mresăuirăs ks nă are niui destăle îngelegere, niui 
destzls esneriinus, sare a-mi administra singără a- 
verea, ui interesele selle. De aueea legea deklars în 
generală ne minore inkanabilg de a kontrakta (art. 
3. Hart. 1. kan. 3. K. Yiv.); nrin ărmare este inka- 
nabilă mi de a faue snă akt& de komeruiă saă de 

| & se obliga komerzială. 
- Dar aweaste disnosiuisne este feksts nămai în 

$ interesglă minorelzi, nămai sure ală nrotege în kon- 
> tra uelloră ue ar mătea abăsa de neesneriengua lăsă. 

 Kznd dar interesălă li were de a faue komeruiă, 

| kind minorele a dată dovezi de matsritate, de sni- 
rită sa de o mslts antitădine komeruials, legea, îi 
vine în ajstoră, mi-i înlesnesue mizlokzlă de a ko- 
meruia. De mzălte-ori kiar s'ar adăae mălts nagsbe 

minorelzi de i sar refusa eseruigislă komeruizlăi, 

snre esemulz: knd ar mosteni ue msrintele seă nui 

ar trebsi si kontinze oneranisnile komersiale ; knd 

Sar înssra kă o femee ue i-ar adăue de zestre 5nă 

stabilimentă komeruială ; knd mbrinuii saă alui ar 

voi sp-lă fak a intra, într'o asoviaisne ue i-ar fi 

avantagioasb , ect. În toate aueste kaze înnelegem 

kut interesă “ax mătea avea minorele snre a komeruia. 

Dar legea kaste înkz a Îga-mrpșări siire 3 ne 
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tege me minore kiar ksnd îi va akorda voea de a 
komeruia. De aui nrovine înuelentele kondigizni. ue 
se ueră de lege, nentrz ka nă minorele ss devins 
viktima deuisiznci selle.  Aueste kondinisni sănt în 

nămeră de matiz, dane art. 2 din K. Kom. 

15 Emanuinarea. — IIrin emanuinare mino- 
rele dobendesue drentzlă de a-mi administra bană- 
zile selle. Ka komeruiantă ellă devine majore în uri- 
vinuia akteloră de komeruiă; urin ărmare legea nx 
uatea sr-lă lase în minoritate în nrivinua uelloră-l- 
alte akte de administranie.  Eakm nentră we legea 
voesue ka minorele st n moats komeruia mai na- 
inte de a fi emanxinată. | | 

„Legea adaogr kr aweasti emanuinare kat s% 
se fakz dsne nravila nsmîntălzi, adik dane 
kondika Karagea. Observsmă înss ks ar fi fost mai | 
bine ss se ziks dsne legile uivile; kwui forma- 
litsile emanuinaniei se aflr în legea din 23 Fevr. 
1833.  Kondika Karagea abia mennioneazs emanui- 
namia mi arats ks minorele moate were emaninarea, 
de la Domnis (art. 4 mart. 1 kan, 3), Legea din 1833 
regăleaz: mai ne largă aweast emanuinare, ui mre- 
vede mai msălte kaze, urekăm ui drentarile ue re- 
sălts din emanuinare,. ” 

Art, 2 din legea din 1833 ziue ke emanvuinarea 
se dovîndesue de sine-mi rin kwsBtoris ; aueea ue 
nă e nrevzzstă de Kondika Karagea. Kz toate a- 
stea, fiind-kz ameasts lege komnlekteaze Kondika, 
stem zive kz emanvinarea ue reszlte din k's'Btori'p 
este assemenea destzlr sure a, îmnlini kondigiznea 
uersts de lege, 
2), Etatea de 21 ani, — De ordinariă snă 

—
—
 

z
-
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minore se noate emanvina de rbrinyii sei, avînd e 

tatea de 18 ani (art. 3. leg. 1833). Dar sure a ns- 
tea faue komeruiă kate ss aibr 21 de ani; kpui ka- 
litatea de komersiantă are nisue efekte atît de seri- 

oase, snekălanisnile komeruiale îlă notă atrage în in- 

trenrinderă atîtă de nerikăloase, în kît legea a trebaită 
sp wears de la dînsălă o mai mslts matsritate de 

şnirită, de kît uere uentră simula administranie a a- 

verii selle. | 

30 Astorisauia de la oare-kare nersoa- 

ne. — Afar de emanuinarea erste, minorele mai 

kat5 ss aibe o astorisauit snesials date de tate-seă, 

saă, în kază de linsa. ori nenstinua Isi, de măm'-sa, 

saă în fine, knd nă sănt upringi, de la tătorii sei. 

Kazsa auestei nrekazuisni se înmelege lesne. Fiind- 

ks minorele komeruiantă faxe nisue akte kare îi notă 

nerikola toat starea ă, urinti'o deklarauisne de fa- 

limentă, legea, a voită ka ellă ss ia konsilislă nui al- 

toră nersoane mai matzre, kare, urin esnerienua loră 

ui legtsra, loră kz minorele, îlă notă nrotegea maă 

koviinaosă.  Observsmă îns ks legea adaoge, ka 

astorisauia date de mprinui saă tstori sp fip adeve- 

rită de tribsnalslă uivilă lokală. Amă înuelege a- 

ueasts disnosiuizne ksnd ar fi vorba nămai de az- 

torisaniia tatorelăi; koui soliuitsdinea ue aă tătorii 

neutră interesele minorelză nă aresints aselleamni ga- 

ranpii ka aueea a tatelsi mi a msmei. 

Amă înuelege assemenea axeastb disnosiuizne în 

uexile auellea znde nimeni nă moate eseruita komer- 

uislă fpr5 0 astorisanirs a magistraniloră, nrekum este 

în Azstria. Dar legea noastr e de snă altă nrinumă, 

konformă legei franaese. Axeast5 din ări lege (art. 2
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K. Kom.) are mai mălts konfinz în astorisaia IE 
vingiloră; nă were anrobarea tribznaleloră de kat 

knd e. vorba de konsilislă de familiz, adik la noi, 

de tători.  Aweasta era mai logikă de a se ziue uni 

de legea romsns; mi daka ns s'a zisă, kaxsa a fost 
noate_nămai din o difikăltate de tradzkuisne. | 

40 Ilzbliuitatea aztorisapiei. — Drentsrile 
ue kstig5 minorele ka komerziantă merits a fi mitizte 
mi de mersoanele a treea.  Avweasta este kiar în în- 
teresălă minor elsi, alle krză transaknii komeruiale 
notă avea atsnui mai msălts înlesnire de a se onera, 
De aweea dar legea voesue ka astorisagia ss fr Is 
blikate.  Ilsbliuitatea ci reszlts din înskrierea ue i 
se faue într'o kondiks a tribnalzlsi de komerui& 
saă, în ins de snă assemenea tribănală, în kondika 
jdektoriei lokale, znde 'minorele voesue a. se sta- 
bili; ui din linizea asestei aztorisanii me ITBregiă a- 
uestoră tribanale. - 

Auria, &nă minore, se a dobîndi kanauitatea 
„mersts ka sp komeruieze , kat sm rezneaske uelle 
natră kondinizni ue vezărsmă, Atanui ellă e soko- 
tită ka majore în mrivinna tstoră akteloră de ko- meruiă ue va faze (art. 11 leg. 1833). 

Dar kiară knd minorele va, voi sr fak snă aktă isolată de komeruiă, înks kate se îmnlineasks kondiuisnile ue esaminarpmă ; kzui snă singără aktă noafe ss fit totă anria de desavantagiosă nentrs dîn- s5lă ka mai maălte akte. Assemenea, ksnd minorele nă-uri va faue din komeruig nrofesizne a sa obiu- năit5, îndatr ue a îmnlinită formaliteyile uerzte, se sokotesue ka, majore în nrivinua aktălsi isolată ue a fplată. — Art, 3 vorbesue de minorele ue n va fi
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negsuistoriă; min ameasta înmelege ne auella ue n 
faze din komeraiă o nrofesisne a sa obiunzite. Le- 

gea adaogr ks minorele va fi ssnnzsă la formalits- 
pile din ast. 2, îndatr ue va voi a faue snslă din 

aktele aretate în art. 309 din R. O. Se vede însr 
aui o eroare moate de tinară; kzui art. 306 iar n 
309 enzmereazs aktele de komeruiă. 

Dar daka minorele nz a îmnlinită kondiniznile 

gerste de art. 2, ns moate avea kalitatea, de komer- 

uiantă, kiar knd ar eseruita fante de komeruiă. Ilrin 

ărmare nă se va sămrăne niui jăridikuiănei  komer- 
aiale, niui înkisorei. 

Mai observsmă însz ks minorele komeruiantă 

are o kanauitate komnlekts nămai nentrs aktele re- 

lative la komeruizlă seg. Doze natzri jăridiae se a- 

fir în minore: &na komeruials mii alta uivile. Ka 

komermiantă ellă noate faue toate aktele me se ra- 

norteaz la komeraizlă seă; ka wivilă, mi nentră 
toate obligauiznile we esă afarz din natara komer- 

sili seă, ellă va remînea szbt imnerizlă drentălsă 

komănă. 
Din kazsa auestoră doze natari ue esistb în mi- 

norele komeruiantă, mai resslts kr, knd minorelsă 

i se va retrage emaninania, din kassele nrevpzzte 

în axt. 12 din legea din anzslă 1833, kanaaitatea sa 

komeruials  înueteaze în auellami timnă. In a- 

deveră, de mi komersiantă, minorele se afis înk's 

ssbt imnerislă drentslsi komznă, în ueea ue nrivesue 

aktele vieuei uivile. Knud aweste akte vor fi esage- 

rate, kend minorele va absa de a sa libertate gi» 

vile — kiax de ar administra bine affauerile selle 

komermiale — legea nermite de a i se Isa înanoi e-
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manwiuarea. Dar atsnui n mai snesue kondiuisnile 

erste snre a fi komersiantă; mrin &rmare nă mai 

noate faue komeruiă. Ar trebzi îns, în interesslă 

uelloră de allă treilea ka aueaste revokare s5 ririi- 

measkz aueeauri usbliuitate ka mi aztorisania. 

Sr vedem akm toate konsekzinuele ue reszlts 

nentră& minore din kalitatea sa de komerwiantă. 

Amă vezstă ks daune art. 11 din legea din 1833, 
minorele komersiantă este sokotită ka majore în nri- 
vinga obligamizniloră selle komeruiale.  Aveasta este 
adeverată ; însr ns într'&nă modă absolstă. 

Ama minorele înri moate vinde averea sa miskm- 
toare, nentrs interesele selle komerziale; noăte ss se 
anere mi se ataxze în justiuis; e sămrasă jăridilyig- 
nei komersiale, uri arestzirei; se noate deklara falită 
saă bankrztă. Dar ne de alts narte, nă-mii moate 
înstreina, niuăi inoteka averea sa nemimkmtoare de 
kt k întsrirea, jsdekptoriei, kare va, esamina, maă 
întii daka, aweasta, este snre folosslă komeruiulgi seg. 
Kondika franwess (art. 6) a werstă aueasts întmrire 
a jsdelkztoriei nămai nentră înstreinare, iar n uri 
Nentrs inotekarea imobililoră. Legizitorzlă rom'nă, 
nentr& mai mslte nrekaznisne a uersto în amîndoze. 
kazsrile. Dar aueasta n onresue de a se vinde toa- 
t starea minorelsi, mobilz saă imobils, în kază de falimentă. 

HI. Despre femeea mâritată comerciantă. 

| Legisitorizlă, snre a stabili snitate în menagiă Im în administragia averei soiloră, a voită ka ber- batzlă s3 fi ! ă i 15; ellă b kauslă auestai menagiă; ellă sr aibz
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administragia stsrei somiloră. K'nd femeea are ze- 

stre, -ranortările we intervină între dînsa uni bsrbă- 

ts-seă asuma auestei averi, snt de o singărs natărv, 

kare konstitze audea ue se nsmesue regimslă dotată. 

Konsekzingele auestsi regimă, kare vine de la ho- 

mani, săni kw femeea remen& doamne ne dota sa; 

barbatslă se bzkzrs nămai de frskte mi are admini- 

stragia, (art. 10, nart. 3, kan. 16. K. Yiv.). De aai 

zrmeaz5 km femeea, meksm ui bsrbatslă, nă noate 

nidi s înstrzineze, niui ss inoteueze objektele dotei, 

de kt în oare-kare kazări a năme snexifikate de le- 

ge (art. 32 uri ărm. id.); ks de ar înstreina femeea 

ar linsi ne bsrbată de drentălă seă de sssfrsktă; de 

ar înstreina bsrbatslă ar linsi ne femee de drentslă 

seă de nromrietate. 'Totă din aueste kasse ei nă notă 

ss-ui inoteue dota. Dar femeea nă noate niii sp-se 

oblige fir aztorisania brbatalsi; kui atăndă ar 

ataka drentslă de administramis allă axestzia, uri lar 

linsi indivektă de fraktele dotei. . Femeea dar M'BIl- 

tate se afle întrană felă de inkanaxitate; kbui ea 

n noate faue niui &nă aktă allă vienei aivile, fierb 

o aztorizanli'6. | 

Aveasts inkanaaitate este uivilt, iar nă natăral'5 

ka, aueea a minorelzi.  Aueasta nă noate s5b kontrak- 

teze din kazsa imnerfekuiznei sniritălăi nui jadekouii 

celle.  Femeea din kontra, noate fi majore, noate â- 

vea, toate matsritatea sniritălăi; legea îns, nrekăm 

am zisă, sure a uine akordslă i &nitatea între sori, - 

nzne ne femee ssbt astoritatea, bsrbatslăii, mi 0 0- 

mresue de a faue, de sinenră, aktele vienei aivile. 

Dar femeea mritate, afar'b din dota sa, moate: 

avea, lukruă kari se fi alle selle monrii, atâtă în



nronrietate kst mi în ussfraktă. Legea romsns nă- 
mese aweste bsnzri esonrik; alte legi le nx- 
meskă narafernale. Asănra auestoră bănzri le- 
gea deklarz ne femee uronrietars absolsts ; le noate 
vinde, înkiria, inoteka, dzrăi, de sinemi ui fr voea 
bsrbatălzi, (art. 46 nart. 3 kan. 16 K. “Yiv.) 

Kari ar f konsekzingele axwestei sisteme knd 
se atinge de o femee mszritatr we ar voi s fak ko- 
meruiă ? Ilinsndz-ne kiar ne limitele unei severe mo- deranii ar trebui sp ziuemn, k'5 în generală o femee msritat n noate si fak komeruiă fsrz voia saă suirea b'rbatzlzi seă; ks frknd komerwiă, obliga- isnile ue ar kontrakta, relative la awestă komeruiă, ar trebui sz se esekăte me venitală dotei, iar nx ne nronrietate. În adevzră, bsrbatală, nermitnd femei selle a, komerwia, a, konsimyită nrin aueasta uri la, konsekzinele we reszlts din komersiă ; dar fiind-kz ellă se băkăr nmai de frăktele  dotei uri alle ko- meruizlzi femei selle, urmeazs a fi resnănsabilă nz- mai ne auestă venită, iar n ne toat starea Isi. Ile de altz narte, dota, fiind deklaratm inalienabilă, fe- meea n& moate faue a se înstreina min fantele selle de komeruiă; afars nămai knd va avea mi eso- Irik5, kare, dzme km amă vezstă, este alienabilă. Atanxă femeea komeruiant va, fi resnănzetoare maj întziă ne bsnzrile selle narafernale, anoi ne venitslă dotei selle. — Faks, sistema logik5 mi moderats, ue ar fi trebait ss easz din mrinxiniile esmsse de legea uivile. 

Aveastr sistem 
"15? Niui de km, 

Art, 5 zise, km femeea m'ritats n noate fi aă- 

5 fs ărmats de legea komeruia-
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torisats de brrbatală se de a komeruia, de kzt nx- 
mai knd va avea o esonrikz, adik o avere a sa 

mronri5, destinss de dot. Nimai atsnui ea moate 
nărta kalitatea de komerviantă, numai atsnui i se 
moate anlika toate drentsrile uri datoriele ue reali 
din aweastr kalitate,. . 

K'snd înss femeea va avea nămai dots, iar nă 
mi esonriks, n va mătea mărta kalitatea de komer- 
uiantă, kiar knd bsrbatslă o va astorisa s7 fak 

komermiă. Art. 6 ziue ksrată, kr ea atsnui se kon- 
sidert ks negsniztoresue ne seama berbatălzi. Ell 
dar, iar ns femeea sa va fi komeruiantă,  Berbatală 

va fi resn&nsabilă nă nămai ne venitală dotei, ui ne 

toat starea zi. 
Avueastr sistems este logiks, este konforms kă 

sniritălă kiar legei uivile? Ss esaminsmă: 
Nămai femeea ku esonriks, ziue legea, noate sr 

fiz astorisats de bsrbată ka ss komeruieze.  Legis- 
itorălă a voită ks avueasta sr arate ks atsnui femeea 
are o stare de kare noate disnsne, are, nrin ărmare, 

kă ue ss resmsnzs de obliganisnile selle komersiale. 

Borbatslă n are niui snă drentă asănra auestei a- 

veri, niui asănra frekteloră ei; arin ărmare ellă nă 

se moate îmmsrteuii nisi din benefiuizrile ue ar tra- 

ge femeea, din komersizlă seă. Dak ellă o astori- 

scazs în auestă kază, aueasta nrovine nămai din re- 

snektălă ue trebze ss se akoarde drentalui ssă de. 

nrotekpisne asănra femei. Înuelegem aweste nrinxirre, 

Dar femeea we nă va avea esonrike noate sp 

aib5 o dot. Legea uivils de drentă borbatălsi de 

a se bukara de frăktulă auestei dote. Aueste frăkte 

konstitse nentrs bwrbată o avere miskptoare de kare
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ellă noate: dismane ksm va voi. “Este adeverată, ks 
niui brbatslă,. niui femeea n moate, în generală, niui 
înstreina, niui inoteka dota; 'dar nimikă n onresue 
me bzrbată de a înstreina, de a derzi kiar frzktele 
ue skoate din aueastr dot. De ar voi brbatală se: 
aztoriseze rie femeea sa sr fak komeruiă, ue ar faue: 
kă aueasta de kst ka kum ellă ar zise ks nermite 
femei de a disnăne de frzktele- dotei selle? Ilentig 
e legea sar onsne. la o assemenea voinus? Te aktă- 
ilegală, saă arbitrariă vede ea aui? Intennisnea br- 
batslză. este destelă de manifestat min nsblika ax- 
torisauip we d femei selle; ellă se dz ka, resrănsa- 
bilă ne venitălă dotei desnre obliganisnile komeruia- 
le alle femei selle. Dakz aueasta va avea uri alte 
bsnsri nronrii, kreditorii femei vor avea o garanuir 
mai mălts. Neavsnd de kmţă dota, nă este mai nx- 
uină adevzrată ks bsrbatală s'a obligată ne venitslă ei. 
Knud, legea ziue în art. 6 kr bzrbatslă, ue astoriseaz 
re femeea sa fir esoniik' a komeruia, se îndatoreazs 
me averea ii, legea trese, kred, neste intenniznile 
brrbatălzi, kalkz neste Jăstiiz kiar; kui bzrbatzlă 
are nămai venitălă iar n mi nronrietatea dotei; le- 
gea îns îlă faue resnsnsabilă ne kiar rironrietatea, 
averei li. | 

Aueastr sistem a legei are mai mzlte konse- 
kzinge rele. -Femeea m'pritate n-noate komeruia, de 
kzt avînd esonrike. Dar n toate. femeile mvpritate 
aă esonrik. De aui resulte ke ănă mare nzmeră: 
de femei sănt eskksse din komersi 3, sănt adik lin- site de-znă mizlokă onestă de înavsnirea koniiloră 
In familiei lorg. - 

„Afar de axeatsa knd femeca, daune art, 6 este
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reszmrăss kw komeraieazs nentră bprbatălă seă, se 

înyelege kz ea nă este komeruiante.  Borbatslă seă 

are aueasts kalitate; femeea nz este de kst renre- 

sentantslă, intendantală seă. “Ie mare konfăsizne re- 

sults de aui? Femeea este kare komeruieazs, kare: 

kontrakteaz5 obliganisni komersiale; bsrbatslă îns 

este săunssă la obliganisnile &nsă komersiantă; ellă 

este kare devine resmsnsabilă nentrs femeea sa kr n'a 

pinzt registre regălate; ellă este kare se noate arestăi 

de kmtre kreditorii femei selle; ellă se noate deklara 

bankrată, falită, ect.  Axmeasta . nă este o adevzrats 

anomali ? Se mai moate ziue ks aat. 6 a dată femei 

fr esonrik5, oare-kare mizlokă de a komeruia ? Niă 

de km. Singărălă kază în kare femeea mv'pritats 

noate komeruia este auellă allă art. 5, ksnd ea are 

esonrikr.  Neavind esonrik, ea va komersia în so- 

koteala, bprbatălzi seă, 

Dar kare a fostă skorslă legei adontend aseste 

disnosiuisni ? Dsne ue uvinuine eâ s'a kondssă în de- 

gisiznea sa? | 

Legea romens în art. 5 mi 6 a trebzită sre- 

formeze legea franuess în art. 4, 5 mi 7. La fran- 

uesi sent mai mzlte regime de meritat; la noi se 

afis numai snslă, regimzlă dotală. Karakterslă mrin- 

ginală allă auestăi regimă este de a konserva bănă- 

rile femei, de a le deklara imalienabile.  Îlrin ărmare 

skonslă legei komersiale, nermitsndă. femei de a faze 

komeruiă, kssta ss fit totă konservarea banzriloră. 

femei. Legea, franuess, în axt.. 1, deklarp asemenea 

ks femeea komersiants, m'pritatb săbt regimslă do-. 

tal, n moate nisi sB înstrsineze, niui ss inotedeze 

banzzile selle 'de kat în kazările determinate de lege.:
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Dar legea, franuesz n omresue, ka, wea rOM'ENT, Ne 
femeea ue n are banzri. mnarafernale ka si komer- 
wieze. . a 

Legile altor state aă mersă mi mai denarte. A- 
mia în Snania femeea msritatz, în etate de 25 ani, 
fiind axtorisats de bprbata-seă s fake komeruiă, îură 
noate angagia kiar bsnsrile selle dotale. În Ilorts- 
galia, femeea mszritats în etate de 18 ani, ne kare 
berbats-seă a, astorisato ss se-înskrie ne registrzlă 
rsblikă de komeruiă, resnsnde de obligaisnile selle 
komermiale kiar ks bsnzrile selle dotale. Vedem dar 
ks &nele legi aă mersă nn kiar a faze sr înue- 
teze inalienabilitatea, bsnzriloră dotale. Niui &na n 
îmuedek me femeea we n are de kst dota sa ka 
s5 komeruieze. | 

Este dar vzdită ks legizitorzlă romsnă a, tre- kztă neste limitele unei adeverate m'5să1i de nrotek- 
Xi&ne. | 

Dar ori-kăm ar fi, legea e nositivz. Nzmai fe- meea we are esoniiks mi e axstorizate de bzrbată, noate sr fak komeruiă. 
Legea, mai were în art. 5 ka astorisanria bwrba- falsi sz fis dats în skrisă, imi adevenits de jde- ktoria lokalz. Axweasts Nrekazuisne, ue n se. afis în legea franuezr, este înkn esageratr.  Ilentră ue konsimuimâîntslă bzrbatalsi s5 fie dată nmai în skris?- De ue 55 nă noate fi uni frrp înskrisă, tamită? Fe- meea n ar fi obligatz ka, komeraiante knd b'erba- tală a kănoskztă, a, saiztă, aueste obliganizni ? Kon- sumpimentslă tamută în nele kaze, este totă atstă de reală ka, uri konsimyimentală esuresă. Dar legea e for- mals, Astorisania bzrhatalsi Kat5 si fis esnresz,



29 

O datr îns auecastr aztorisauit dats, femeea 
moate ss fak toate aktele: relative la komeruaizlă seg, 
fir s5 albi trebăinws de o aztorisanit sueuialp 

mentră fie-kare aktă.  Kamauitatea femei devine ge- 
neralz în ucea ue nrivesue aktele relative la komer- 

uizlă seă. Kst desnre uelle-l-alte akte, strpine ko- 

meruizlzi se, ea remzne săbt imnerizlă dreutslză ko- 
mână, adik nz noate faue nisi ănzlă din aueste akte 

fr astorisania sneuials a bsrbatălsi seă. 
Femeea msritatr, find minore, nă noate ss ko- 

meruieze de kt dame ue va resni uri kondinisnile 

uerste nrin art, 2. Dar mrin kesstoriz ea s'a eman- 

vinată ; mai are dar trebzinus ka, ne lîng aztorisa- 

pia bbrbatslsi, s5 aibe li re adeea a rbringiloră, 

mrekzm uri nzblikarea auestei axtorisagii.  Kanauita- 

tea ci komeruials va fi atsnui egalt kă aueea a ori- 

ksrsi minore komerdiantă. — Auria ns va smătea niuă 

s5 înstreineze, niuă ss inoteueze averea ei nemiuik'e- 

toare din esonrikm de kt dzne formalitepile din art. 4. 

Dar knd bwrbatală va fi minore, mi soia sa 

majore, sine o va aztorisa? Bsrbatălă n noate; Bă 

kăm ar nstea ueda snă drentă me kare nă-lă are nisi 

kiar ellă? 'Tribănalele assemenea nă notă se vin5 

s5 aztorisezs me femee; kmui la noi legea vivile nă 

dz, în niui &nă kază, amestă drent tribenalălzi. Re- 

mne dar ase ziue km femeea nă roate fi astorisat 

de nimeni, men ksnd berbatală seă va ajsnge la 

majoritate. | | 

Bmsbatălă, kare a konsimuită la komeruizlă s0- 

pici selle, vezsnd mai tprziă k5-i noate fi nerikolosă, 

îi noate retrage a sa astorisayrib. Legistorslă nă 

vorbesue nimikă desmre aueasts revokagib saă desnre
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modzlă km sar faue. Se ksvine îns ka bsrbatală 
s5 dea mea mai mare nsbliuitate auestei revokagnii, 
nentră ka aci d'ală treilea sr kănoask km femeea 
nă mai are kanavitatea kavenitr srmre a kontrakta, 
Alt-felă sar mine în seams kiar aktele ue va fi f5- 
kată femeea. în zrma retragerei aztorisagieci. Avuea- 
stb kestizne remsne mai kă seam la amreniauiznea, 
tribanaleloră. Elle vor vedea daks bzrbatslă a 
dată saă n destsls nsbliaitate retragerei astorisaniei. 

  

Oi 

TITLUL II. 
PENTRU REGISTRELE COMERCIANȚILORII. 

  

Ori-ue komeruiantă este obligată de lege a nine 
nisae registre în kare ss se înskrie toate Onerayiă- 
nile komeruizlzi seă. Nzamerglă auestoră oneraniznă 
este atztă de mare, uri se fakă kwte o dat k atrpta 

„ismeal în kat este de ăn mare interesă ment ko- 
merwiantă de a le înskrie în nisue registre sneuiale. 
Ilin registre elă îi faue o idee desure starea, ko- 
meruizlzi seă, vede dak este în înflorire saă skm- 
dere, dak trebue ss meargs mai nainte sai sm se onreaskr, saă sr înuearrr o alt5 ramrs de snekz- lani5. Ilin registră nămai ellă moate Nine minte uri ărma kă esaktitădine toate oneraniznile selle ue notă fi n&meroase uri komnlikate, Souietatea, kiar se in- tereseazs la inerea, amestoră registre; kui elle notă kzte o'datp servi de dovadz în kontra, komeruian- tălsi; elle notă areta dak a fostă rea kredinyr în



31 

karsălă snekzlamiei, nui .daka.. falitală meriti a se de- 

klara bankraţă. 

- Aueastă minere a registriloră se simyui kiar de 

nonzlă la kare legislamiznea, komeruiale ns era înkz 
o lege snewialz.  Auria vedem ks la Romani, n nă- 

mai fie-kare komeruiantă, dar kiar fie-kăre kană de 

familiz, avea doze registre, în kare îui skriea toate 

onerayisnile,. toate venitările, toate keltselele selle, din 

fie-kare zi. &nălă, nămită adversariă, era snă 
- registră neregălată, nisue note &nde se înuuira, ne fie- 

kare zi, mi fers nidă o ordine metodikz, oră-ue one- 

ranisni, ori-ue keltseli, amia dune kzm se uresintaă. 
De aui, la finitslă fie-kwrei lsni, aueste note se lzaă 
mi se treueaă, într'&nă modă reglată, ne znă altă 
registră nsmită tabulae sat codex. Auesta era 
adeveratslă registra ue în jăstiuis mstea sr se adz- 

kx smre a forma o dovade; uellă dîntiă avea snă 

karakteră kzrată nrivată ; aellă 'allă doilea, avea 5nă 

karakteră nsblikă, în axmellani timnă. Ile auestea 

Uiuerone le invoakz în mroaesele selle nui le azmesue 

zterne&, sante (1). 

| La uei moderni registrele a trebzită ss ia ănă 

arakteră mi mai regulată. Legea. intervenită sure 

a determina formalitenile dzne kari aă ase mine, nui 

konseksinyele ue noate avea regslata saă neregslata 

loră întrepinere. 

I. Nsmerslă registreloră nreskrisede 

„lege. 
Ori-ue komeruiantă fit în prosă sa% ks am'- 

nentală, kat st minb trei regisire: registrslă 

(1) Cicerone, in Verrem aclio 2; lib. Î. $ 3% — „Pro Q. Roscio, Oratio 

3 $ 2 — Gaj. Com. 3 $ 131. 
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jărnală, registrslă nentrs konia skrisori- 
loră, registrslă-inventariă. Namai aueia-ue 
fakă akte isolate de komeruiă n sântă sărnăiă la 
Minerea, awestoră registre. 

1 Registrslă-jurnală, sas de zi, este 
nămită amia mentra ks se Nine me fie-kare zi. În- 
tr'însălă komeruiantală kate 55 treakw în toate zilele 

" kreanyuele usi datoriele selle, oneranisnile komeruizlzi seă, obliganisnile selle, mriimirile saă girsrile de no- line.  Întrsnă kăvîntă în auestă registru kat ss se treaks totă we intre mi ese din kasa sa, adik totă se noate mwri sad mikimiora aktivală sa nasivălă seă, săbt ori-ue titl ar fi uivilă sa komeruială ; vinderile, kzmrsrzrile ue ar faze în kontă saă în kredită, dota ue ar da fib-sei, o mostenire we ar nri- imi, ect. toate auestea kats se figureze, ne fie-kare zi, în registrală seă de zi. Aveasta îngelege legea knd ziue: totă ue nriimesue uri nlptesue ky ori-ue felă de numire, 
Afarz de aueasta, legea mai voesue ka komerui= antălă s5 wins znă kontă regălată mi desnre kelta- ele selle nrivate, desmre ueea, “e se ia din kass nen- tră întreuinerea, familiei si, Dala, aueste keltaeli vor fi esagerate saă absurde, în kază de falimentă, ellă nă va merita indălgenna legei, mi a kreditoriloră sei, 

m'ensntală ni me fie-kare zi 
măluismesue nămai ka ne fie 
blokă kari ag fostă săma k 

în registrelă-jurnală, se 
“kare sn se arate în | elteliloră kasei selle, 2 Registry nentri konia skrisori-
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lor. — Komersiantslă este obligată de a konserva 
skrisorile ue nriimesue mi de a konia ue sn% registră 
me auellea we trimete. Ilin auestă registră  komer- 
“iantălă îi va uztea, faue o idee, ori- -k'snd, desure 
koresnondinua sa; kari va uztea ss kominăreze skrl- 
sorile ue a roriinit; kz auellea ue a trimesă. Armia 
ell& va mătea s5 konuentreze mai lesne starea omera- 
uisniloră selle kari adesea se fakă rin koresnon- 
denu's. | 

Legea mai adaogt în o a treea marte a art. 7 ks 
negustorii ae n& vor snekăla kz nolige, sa% n vor 
avea o mare întindere de komeruit, notă ss nă pin 
registre dzne donia skrintărz, adik în forms dsbls. 
Aveasts forms dsne donia skrintărs, arelokă, knd . 
daraverile &nzi komeruiantă se înskriz tot&-lazna 
săb forms de debite mi kredite. Legea ziue ks 
komeruiannii de kare ea vorbesue n'a% nevoe a în- 
trebăinga aueast form, ui-mă vor. treue Oreraiă- 
nile într'ână simulz registră-jărnală nde se va în- 
skrie darea mi Izarea. 

Dar aueasts disnosinizne, ue n3 se afls în le- 

gea franuesz, ni se mare ks totslă& de nrisosă. În 
adeveră, registrele ue vezărsmă mins akm ke sănt 
obligatorii, sent registrslă-jărnală uui uellă nentrs skri- 
sori.  Daka komeruiantălă se va mai servi kz forma 

dablz sa& simnls, dăne dona skrintsrs sat alt-felă, 
azeasta n konstitze o mesărs nreskrist de lege, ui 
formeaz o simuls kestizne de ordine nentră fie-kare 

komeruiantă. Era dar de nrisosă ka legea sr se o- 
kăne de o asemenea kestizne. 

3 Registrslă-inventarit. — Komeruian- 

tslă este obligată la finitslă fie-kprii ană st fak'B
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inventaziă de Iskrurile selle mimkstoare ui nemilir- 
k'toare, de kreditală wii datoriele selle, mi de a le 
tseue Înti'znă registră snesială mentră aueasta. Ilin 
amestă registiă komeruiântală înzi va kanoasue mai 
sigară starea oneranisnilo»ă: selle, ui va itie acu 
m'onorgiona komeruizlă sex fiitoră ki măterile ue va 
avea. Ile de alte narte axwestă registră va nrokzra 
jăstiniei eleinente sigăre, neutră ka la trebăinur s5 
„noatb jădeka desnre meritslă oneranizniloră selle, de- 
smre reaoa saă bsna sa kredinus, în kază de fali- 
mentă. | 

Afar de aweste registre, ori-ue komeraiantă mai 
noate avea mii altele kari n sănt imnsse de lege ; 
sire esemnlz, registră ueltg mare, saă maestră, în 
kare se trekă deosebită, mi dame o ordine alfabeti- 
ke, naxtidele auellora we ak traktată kz komeraian- 
tlă; registrală kasei, kare renresints mimikarea, să- 
melor& e intre uri esă din kass; registrălă kamrrs- 
vpriloră ur. vinderiloră, - allă nerderiloră uri mrofite- 
loră, ect. 'Toate aueste registre se konsiderz ka, nis- 
ue sănlimente la uelle-l-alte . registre, mi mai kă sea- 
ms la registrălă-jsrnal&; elle a de skons a desvolta 
uri a întiri uelle aretate într'în 
disnensz de lok& ne komerui 
"registre ue vszărsmă, 

II. Formalitwuile la kari sănt sănnz- 
se aseste registre. 

Legizitorălă mromsnîn das 
stre o dovads în jăstiuis, a keztată si se ia oare- kare „rekazuisnă, nenti& ka n aueste registre sp noatz deveni sn% mizlokă de frasdz. De aueeca sak 

sele; min grmare nă 
antă de a uine uelle trei 

mi de a faze din regi-
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uronăsă mai mălte formaliteuii ae aă a se srma n&- 

mai se a se asigsra sinueritatea registreloră (art. 9), 

Întiia formalitate nreskris de lege este ka, atîtă 

registrslă-jsrnală, kstă Imi registrel&-inventari& s5 
fie însmerate me fie-kare nagine; însemnate iaz re 
fie-kare nagine kă narafa nzia din jsdekztori; în fi- 
ne, mnzrăite Ii nezetlgite de kmtre tribsnalzslă lo- 

kalg. — Ilrin aueasts formalitate legisitorală a voită 

s5 evite skoaterea saă adogirea, vre-incă foi, - saă 
săbstităirea &nei foi în lokzlă snei altiea.  Fie-kare 
nagins fiind nămerotate, marafate Ii umărsite, se 

înmelege km ori-kare sănrimare sa% aizogire de foi 

va fi kiar imnosibils. 
A dosa formalitate este ka înskrierea în uelle 

doze registre ss se rmeze dane ordinea datei, fer 
a se Issa lokă deskisă, nisi a se faue vre-snă ada- 
osă me margine. — Avaria, fie-kare oneragisne trebze 
s5 fie înskriss în anslă, lana mi zica knd sa fB- 

kată, Na trebze si se less lokă deskisă mi golă 
între înskrierea diferiteloră oneranisniă, krui atsnui - 

ar fi lesne de a se:îmulea aaestă golă rin alte in- 

dikanisni minuinoase. Na trebe asemenea s5 se 

skrie nimikă ne margine, ksai sar mstea adiogă 

maălte Iukrari neadevzrâte nui sar skimba kiar ordi- 

nea datejoră. 
În fine o tueea formalitate este ka: aueste regi- 

stre s se resinte la finitălă fir-ksrsi ană, saă dăne 

“trei lsni din anzslt rmstoră, la jsdekstoria lokals, 

sme a se adeveri mi întpri de dînsa; dăme formsla 

arstat de lege. — Ilin aueastt formalitate legea a 

voită a se asigura de registrele fie-kmrzia an%, a le 

da snă karakteră legală, amia în kît komersiantlă
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s5 nă noats săbstităi altele în lokală lori. Fer auea- 

st formalitate sn% komersiantă ar mătea se înskrie 

ne registre albe, îns nămerotate mi narafate din na- 
inte, oneramiznile din mai mzlui ani, un ss le înskrie 
aia. dsne km va were nosinisnea sa din ajsnslă 
snăi falimentă.  Ameasts frazdz este imnosibilz knd 
toate registrele aniloră trekăni sent visate Ii întrite 
de tribănalzl& lokală. 

Toate aweste formalitegi se ueră mentră regi- 
străl-jormală mi auella, nentrs inventariă. Registrală 
uentr& koniele de skrisori n este sămrssă la asseme- 
nea formaliteui ; kzui aui frasda este mai anevoe daka, 
n imnosibilz.  Skrisorile ue sant koniate în auestă 
registră n se notă falsifika; kui originalele se afl 
în m'nile mwruci adversarie, kare, la trebzinus, le 
noate areta, snre a servi de komnaragie mi de kon- 
trolă kz elle komiate. | 

Dar nzmerzlă registreloră uri formalitsuile ue 
vezărimă sănt elle oâre în uraktiks, observate de 
komeruiangii romsni? nik din komeruianuii no- 
stri aă uelle trei registre ue aretarpmă, uri lupte o 
datz uri altele akuesorii, kare nă sent obligatorii daune 
lege.  Kt desnre formaliteuile vreskrise de lege, din 
neferizire, n se observa de lokă. Registrele în rea- 
litate, n s&nt nisi nămerotate, niui narafate, niui în- 
tbrite mi visate la finitslă fir-krai ans.  Komerai- 
anmii romsni voesk% a se omgne kg dinadinssl& la 
îmulinirea auestoră formaliteui.  %n uregizdegiă ko- 
msnă îi faxe ss kreazr kw ar fi merikălosă mentrs 
dînmiă de a-mi areta, starea, aktivelză mi nasivalzi lor, 
Dar komersianyii sit ks sn registră a fi visată de 
znă jsdekstoriă, n este a fi visată de rsbliă ; its,
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ks tribsnalzlă este snă lokă znde kastr s5 remens 

nesuistă de nsblikă ori-ue merite sekretălă.  Magis- 
tratălă nz are drentă misizne a divălga sekretele ue 
i se înkredingeazz.  Ellă observeaze nămai fantele, 

le esamins, le kontroleazs, ds konsilii saă anlikz le- 
gea. In toate perile registrele komeruianniloră ssnt 

vezăte de magistrani mi nikmiri n se asde kr auea- 
sta ar fi kazsată sina kăi-va.: Din kontra, inter- 

vennia,  magistratălsi îmnedik frazda, mi mrotek- 

teaz interesele uelloră de bsns kredinut  Veză- 

rimă km nrin regslata minere a registreloră se noate 

evita admogirea, skoaterea saă săbtitsarea foiloră, kăm, 

adik, grmnds-se legea se noate snera ks falimen- 

tele sar faue mai rară mi kă mai nsuinr frasde. 

Ilin aueasts onosiuisne sistematik komerdianuii nă 

fakă de kt ss dea însinră arme uelloră ue kazte a-i 

înuela uri a-i răina. 

Dar daka komeruiannii nz-mă îngelegă rronrisl 

loră înteresă, legea ar trebzi ss ia mesări sneviale 

smre a-mi asigăra resnektslă ue i se ksvine. K a- 

deasta, sar evita kiar nsmeroasele difikzlteni nraktiue 

ue esă din nisue registre we n sănt uinzte dăne nre- 

skrirgisnile legei. 

Registrele imnsse de lege kat ss se konserve de 

komeraianni în timn de zese ani (art. 10). Legea.n'a voit 

s5ă sileasks a le konserva mai msltă; ki aueasta 

ar fi fostă nrea difiailă nentră dnmii. În korsslă a- 

uestoră zeue ani fie-kare komersiantă moate fi silită 

a-mi mresinta, registrele în tribanale. O datr îns 

zeue ani trekăui, n3 se mai notă sili la nresintarea 

lor.  Nimik& îns nă îmuedek ne komersiantă a-1ră 

nresinta, registrele kiar dane 10 ani. Asemenea ni-
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mikă n îmniedeks ne martea advers a were rertre- 
sintarea, axestoră registre, kiar dame 10 ani, îndats 
ae mai întîiă va fi dovedită esistinua sa% konserva- 
rea loră. | 

HEE. Consecninţele legale a ținer'eă 
registrelorii. 

Este adinisă ka ănă urinuină generală ks nime- 
ne nă moate s5-mi formeze singură snă titlz, Azt. 
23 (mart. 6 kan 2), din Kondika Ylivils ziue „kb ni- 
mene nă moate si wear ueva ks înskriszri fate 
de sinennri,“ Legizirea komeraiale a, deregeată la awest 
nrinaină. Ea admite registrele komersianniloră, re- 
gulată uinzte, de a faue dovad's' între negăBtoră nui 
nentră fante de komeruiă.  Aueaste disnosiuizne este 
0 esuenmizne ia  drentzlă komznă; kondiuile saă re- 
gistrele, minte de nartikălari n notă f admise în 
Jăstiuie snre ale servi drentă titla; kai atu ar fi 
mea lesne fie-kerzi de a-uri kreea singsră titls de 
kare are trebăinus. Dar între komersianui lkestiz- 
nea n e totă auecanii, Fie-kare komersiantă avînd 5nă registă, în kare îmi skrie oneragisnile selle, skri- sele unzia niotă servi de kontrolă sKriseloră aelhsi-l- altă. ILi fiind-ks e vorba de snă aktg komeraială, legea n stea sr ucarz o dovadz uivils; kui sar fi aretată nrea kontrarin obiueizriloră komerniangi- loră. 

S5 observsmă îns k'& mresintarea registreloră este faksltativ iar nx obligatorir nentră jădektoră. Axnesta, noate were saă nu a i se uresinta registrele, 1 
> 

i 
dane kăm va avea saă n -Oare-kare nremssă asărra
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sinzeriteguii loră, Ile de alt. narte, registrele. nă 

fakă dovadr, de kt knd kestisnea e agitate între 
negsstori mi nentrs. fante de komersiă. Knud nă- 
mai o. narte va. fi komeruiantă, îns aktzlă va fi de 

komeruiă, registrălă. va faze dovads în kontra ko- 

mermiantălză, iar ns în favoarea, Isi. Va faue dovad 

în kontra Îsi, kai: komerwiantslă este obligată de 
lege de: a, pine registre. . Nă faue dovadz în favoa- 
rea Isi, kzui nă-mi noate singără kreea titltă, uri 

geea-l-alt narte mivils, neavînd registre, tribănalzlă 

nz. ar ustea kontrola nretenpisnea komeruiantalsi. 

Kmnd îns fantelele ns vor fi de komeraiă, nrekgm 

lata, nel dote, vinderea &nei kase, ect. registrele nă 
notă faue dovads, kiar knd kestisnea ar fi agitate 
între dozi komeruiangi. , | 

Registrele ue se notă .uere sare a faue dovad 
în jăstiuie, sănt nă nămai axelle trei ue am aretată, 

dar uri altele kare se mai gină de komeraianni. la. 

destzlă nămai kw toate. axeste registre n fakă do- 

vad de kt atănui kznd ssnt de akordă între dîn- 

sele, knd nă se kontrazikă. 'Daka vom nresănusne 

k registrele se kontrazikă, saă alle auelleaură irprui, 

say allă fie-ksria din merni, atsnai se neztraliseaze,. 

mi nă notă rrodzae niui o dovadz.  Aueasta este 

konformă kă. mrinainizlă legei aivile, kare zize k5 

„dakm nentră aueearmi nrormsnere, se usnă înainte. 

doze saă mai mălte. înskrisări îmnotrivitoare &na al- 

tia, mase mătere nisi ănslă“ (art. 30 mart. 6 kan. 2). 

Pribnalele -vor alerga anu la alte mizloaue de do- 

vedire. 
Afar de aduuerea registreloră în tribinale snre 

a forma o dovadz, jsdekmtorii mai notă ordona, acea
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de se nămeşue komănikarea mi renresintarea 
registreloră. | | 

Komsnikarea are lokă ksnd jădekstorală va 
ordona sr se dea msruii adversarii registrele, snre a 
le esamina, în întregă (art. 13). Ameasts komsnikare nă 
va avea lokă de kst în kazări snewială determinate de 
lege, uri kai ssnt în nămeră de trei: în kază de 
monitenire de îmrrerueals între somi uni de falimentă. 

Legizitorslă n'a, voită ka, apropos de ori-ue 
kontestanie snă komerwiantă sr fie silită a komănika 
adversarizlsi seă registrele selle, Dar auestă inkon- 
venientă n mai esist în kazele aretate de lege; kmui 
konmosuenitorii uri asomianii &nsi komersiantă ax in- 
teresă ka ss kznoask totalzlă onerayisniloră în kari 
ei aă avztă o konronrietate, Ilentrs dintii n noate 
5 esiste niwi snă sekretă. Kstă nentrs falită, inte- 
resălă souială kiar were ka, onerayiznile selle sm fie kzt se noafe mai msbliue, mai kenoskste, 

Renresintarea registreloră are lokă atanui knd registrele se adskă, n sure a se esamina în totală, mrekăm se întsmuls la komsnikarea loră, ui „ nămai a se konszlta, asănra, znzi singsră msnktă ue faue. objektslă kontestagiei (art. 14). De axueia, aceast verre- sintare moate avea lokă în toate kazele, uri se moate ordona de judekztori sat de la sine, sag dame ue- rerea wellei-alte mari. Yeea we se estrage din aue- ste registre katr ss se fakm dsne kăm ziue legea, înaintea jădekznii, adik în tribănală kiar uri în nresinua msrniloră . | 
Daka na din IIBINi mromite de a da, kredin us registreloră wellei-l-alte, mi axeasta, refăsz de a-uri a- dsue registrele, tribsnalslă nNoate sr nrousn' JBr5-
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mîntă nsruji ue a uerstă (art.16). Dane legea uivilz jz- 
remsntălă se d mbryii ue neag5, iar nă IrBIIii ue a- 

firm5, adik uelsi ue faue uererea (art. 45 nart. 6 
kan. 2). Asi din kontra nartea ue afirme, jărz mi-i 
dovedesue a sa nretennisne; kui min rirorrnerea sa 

sa aridikată o mare nresămnuizne de rea kredinys 

în kontra uellei-l-alte nzrui. 

Daka, registrele se afis într'ină lokă denzrtată 
de tribsnalslă unde se jsdek kazsa, legea ziue kw tri- 
bunalzlă kontestapici va răga ne tribsnalălă lokală 

ka, st ia ksnosainus desnre registre uri ss trimiub 

znă estraktă desmre nsntălă kontestaieă (art. 15). 

na din konsekzingele elle mai imnortante. a 

formalitepiloră uerzte este sankuisnea kiar rreskrisb 

de lege în kază de neesekstare (art. 12). În adeveră, le- 

gea ziue ks registrele uelle trei e ea imrsne, ns notă 

fi nisi renresintate, nisă servi de dovads în jăstiie, 

snre folosslă uelloră me le vor fi uinstă, de krt n&- 

mai atenui kend se vor fi observată formalitenile ue 

ea mreskrie.  Ressltatslă anei assemenea sankyuisni 

este foarte gravă. Komersiantală, we nă-uă va fi uinzt 

registrele dne kăm were legea, n5 noate sp le ure- 

ginte în jăstiuie sure a-uă forma, o dovadr în favoa- 

rea sea, în folosslă seă, dsne ksm ziue legea. 

Dar uci d'allă treilea notă rea bine ss le invoaxe 

snre a forma o dovads în kontra loră. 

Dar afar de aueast5 sankpisne wivile mai este 

o altz menalt mai grav. Legea în adeveră dekla- 

rs ka bankratară simuls ne falitslă me nz va fi Wi- 

nztă registre, oră le va fi pinztă imnerfekte saă ne- 

regălate.  Ksnd va fi fekstă aueasta din frasdr, E 

vea kăgetare, se va deklara bankrztară - fraudolosă,
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(axt.. 325 $ 5. K. Kom.). Ilenalitatea wellzsi d'intiiă. 
va fi înkisoarea. de la o lan la sn& ang (art.. 338. 
$ 8 K. Krim.); a asellză d'allă. doilea va.fi. înkisoa- 
rea Gizrgilzi saă a Brzilei dela snă. an la ainui 
(art. 336. $9 K. Krim.). 

Sankniznea legei, atîtă aivils kt mi nenal, e- 
ste min &rmare destslă de grav. O kunoskă oare: 
komersianuii nostri knd se ormnsnă a îndenlini for- 
malitenile uerzte de lege? A& ei konsuiinua de re- 
snonsabilitatea ue. le ar rrstea adzue neesekstarea, le- 
gei? Kiar de ns ar fi okasizne de ali se anlika ne- . 
ualitatea, ns este destală de gravă. nentrg. dînnri kr 
nerdă o minsnats dovadz ue le ar. nrokara registrele 
loră ?. Foarte adesea în tribsmalzlă de. komeruiă se 
refss5 dovada saă renresintarea. registreloră komerui- 
anniloră, nămai din kass ks. n. sent uinste dăne 
lege.  Aueasta konstitse o adevratz nerdere nentrg 
komermianui, ne kare ar nătea-0 venara  esekstîndă 
mreskrinuiznile legei, kari, dăne ksm am vezztă, 
sânt în interesslă komeraizlai kiar, 

  

TITLUL III. 
DESPRE SOCIETÂȚI. 

  

SECȚIUNEA 1. 
DESPRE SOCIETĂȚI ÎN GENERALU. 

Amă vezstă în introdskyuiznea noastr avanţa- jele ue mresint sovietuile, atstă în interesslă indi- vidzală, kstă uri în interesslă generală. Am vezztă
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kzm măterile' individuale, znindz-se la snă lokă, fos- 
meaz auelle întrenrinderi kolosale, kari a5 învinsă 
toate: difiksltenile ue nresints natsra brate... Niui sna 

din aueste întremrinderi nă ar mstea ss esiste, saă 

aellă nsuină, nă ar stea ss-uri îmulineasks skonslă, 

daka uterile indiviziloră ar fi remasă isolate, sena- 

rate; kzui niui o mstere individzalr nă ar mstea fi 
în mronoruisne k3 merimea misiznei &nei întrenrin- 

deri de interesă generală. Wine în adevzră ar nă- 
tea eseksta dramsrile de fer5, vanoarele, telegrafsri- 
le, toate: auellea întrenrinderi ue fakă admiragia, &ni- 

versalm ? Dar asouiagiznea n s'a mzrginită a kănrin- 

de nămai aweste kolosale întrenrinderi; ea s'a întins 
kiar asănra întrenrinderiloră ue a5 snă uerkă mai 

mikă, asănra simuleloră întreminderi indastriale uri 

komermiale. “ei moderni at înuelesă . mai bine de 

kată uei veki km kanitalsrile uri aktivitatea snite, 

notă mrodzue mai măltă, notă adik da mai mălte 

benefiuizri.  Aktivitatea &nzi omă singără nrodse 

mai măuină de kt kend ea sar sni ks aktivitatea 

altsi individă: martea, fie-kwrăia va fi atănui mai ma- 

ve, de kstă daka fie kare ar fi Iskrată senarată. 8- 

nivea, kanitalsriloră nrodzae auellami fenomenă ; 110- 

fitarile ue vină fe-kwrăi în marte, sănt mai mari de 

kt daka elle ax fi lskrată senarată.  Esemrils se 

dete Ezronci mrin formarea ligheloră, mrin &nirea o- 

vameloră libere, în sekoli XII mi XII. Ilzsterea ui 

mrosneritatea la kare ajănse axeste orame, nrin as0%l- 

anisnea loră, fpkă a se înmelege avantajele asoaiaui-- 

zniloră. De atsnui souietenile komeruiale înuensrD 

a deveni nsmeroase în Ezrona. Astezi mai totă ko- 

mevuislă uell& mare în Statele uelle mai komeruiante
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alle Ezronei mi Ameriuei, se fakă mrin mizlokălt so- 
uietruilorg. 

De auweste souietui avem a ne oksna. Katz 
s5 vedem kăm legizitorslă a reglată diferitele kon- 
diuisni esengiale esistinuei uri nrosneriteuii loră. 

Ssnt doze felzri de somietByri: uivile mi komer- 
miale. Ilrin &rmare, atst drentală aivilă, kt mi dren- 
tslă komeraial, sa okanată de souieteni. Mai nain- 
te însr de a ne okuna esklasivă de souietaile ko- 
mersiale, si ne fauem o idee general desnre souie- 
tate în sine, mi sz esaminzm renede regălele dren- 
tălzi aivilă kari se anlikm uri la souietenile komer- 
uiale. 

Ilrin souietate în generală se înuzlege auellă 
kontraktă rin kare doze saă mai msălte nersoane 
nsnă weva în komznă, ks skonă de a realisa bene- 
fiaizri, ni de ale îmrBryi.  Aweasts difiniuizne este 
konform' kă sniritală, de mi n ks litera difinipiă- 
nei dat de legea, uivils (art. 1 nart. 3 kan, 14). kare, dăne noi, n este niui destală de Elarz, nisi destsls de esakte,. | | 

Axeasts difinigisne konrinde în sine toate ka- rakterile ue kastr s5 aibe O sowietate. Ara, 
10 Sonwnietatea este ănă kontraktă în- tre doze sat mai mslte nersoane. — De aui ărmeazt k7 ori-ue sowietate kate s5 resslte dintro konvennizne. Konsimyuimentală a doze saă mai malte evsoane este nevesariă snre a, se stabili între dîn- sele o souietate. Karakterzlg auestai kontr aktă este interesată, ku ar e de skonă stilitatea resinrokg a fie-kmpria ITBII ; este sinalagmatikg, ki de la însernstă kiar fie-kare naste kontrakteaz obliga-
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uizni rexinroxe, Ile de alts narte, find ks auestă 
kontraktă are lokă între mai mălte mersoane, konsi- 

deraniznea, awestoră nersoane joaks,snă mare rolă: 

ama. vom vedea km souietatea moate înweta din ka- 

zsa, morpii sax falitei &nzia din soni. Esuenuizne la 

aueasta este nămai la souieteuile anonime, &nde rer- 
soanele n se konsiderz, ui nămai kanitalsrile. 

* 90 Kat sr fie nssă ueva în komsnă.— 

Fie-kare din sori kate negremită se adăkr în ko- 

mznă ueva kare ss formeze fondzlă souială.  Auestă 

seva me kare îlă vomă nămi denănere, moate fi 

ori-ue sar anrenia în bani, ue ar da &nă benefimiă; 

mrekzm &n kânitală, o indăstrie, saă ori-ue altp va- 

loare. 'Talentslă uri lskrslă &nzi sonă, se notă kon- 

sidera, ka adeverate valori de a se usne în komsnă. 

30 Sovietatea sm aibr de skonă a rea 

lisa benefiuizri. — Benefisisrile snt o kondini- 

zne esenniale a &nei sovieteyli. Toni mei-ue se as0- 

giaz o fakă în skonă de a kestiga, de a mrofita de 

penefiuizrile ue ar resălta din oneraniznile souieturii, 

Fondzlă souială kats st joaue rolslă &năi agente 

aktivă, kare va avea de skonă a nrodzue, a kreea 

nisue nrofitări. Ilrin armare adelle konvenniăni kari 

vor avea de skonă nămai de a evita o merdere, iar 

na de a nrokăra &nă kestigă, ns sănt adeverate so- 

uietepi. Ama, &nă kontraktă de asigărare, n este 

an kontraktă de soaietate; kzui asi mrgile nă-ră 

mromsnt de a realiza ună benefisiă, ui de a evita o 

merdere: nagsba ue înueark5 5na din msrmă va fi 

notite prin kontribăuia uellor-l-alte mruzi.  Ori-ae 

idee de benefiuit se afis dar dewsrtate din auestă
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kontrastă. - Assemenea nă se moate konsidera, ka, sg- 
wiet5ai auelle asouiagrizni ue aă lokă în alte ger, 
săbt nămele de tontine. Maj _mălte nersoane ue 
aă oare-kare venită se neskă îmnrezn'5, uri nn în 
komznă oare-kare Să , k3 aueastr kondinisne ka, 
uartea, aellor we vor mări înainte s3 se adaoge la, 
martea uellor ue vor tri. — Azi iar m3 este snt be- 
nefiuit kreată de fondzlă komsnă; ui nămai întâfi- 
ularea, ue n deninde nisi de Iskrsls niui de indz- 
stria membriloră, faze Ka snii ss kestige Nrin moar- 
tea altora. i 

40 Benefiuizrile sm se îmruarus între 
somi. — Îmnrrerivea benefiuizriloră între sozi kon- stitze assemenea skomslă znci souietppi. Înonruirea nerderiloră este mii ea 0 konsekăinus a auestăi kon- traktă; înss nă este skonal set, nă konstităe o kon- diuizne esennialr esistinuei neji souieteui,  Fie-kare souiă sa, znită kă skonă de a k'stiga, iar n de a, merde. :De vor fi nerderi se vor îmrbryi negremită între soi; îngz, o renetă, aseasta n este o kondi- Nisne esennials. Ama ină somiă, mi anăme auella de a năsă nămai indsstria sa, se noate urea, bineîn- voi ka s5 n kontribueask la nerderi ; adek, dzne me se vor skzdea toate. nerderile înuerkate,  axuellă souiă 55 vin5 a Isa nartea sa la ksstigă. De vre- me ae niui &nă soniă năse noate esklsde din bene- fisizri; auua konvenniznea axeea ue ar da 3n8i Soniă totalitatea benefinizriloră este năl5 ; as fi aucea ue se nămesue în fabslg Sowietatea lezlzj Reă dar legea, uivils msne nagzhile ui kestiozrile me aeeaurră 

skonzlă kontraktslzsi de Souie-
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tate ka '0 -konsekzinu aleiidentale ae noate emi din 

amestă kontraktă. 
Asestea sănt% karakterile generale alle znei so- 

dietei atst uivile kt uri komersiale. Ss nă se kon- 

fende o souietate kă auea stare de indivisizne. sas de 

konronrietate ue se -moate afla între mai mălte ner- 

soane, sa% akuidentală, sax kiar min voinua loră. 

Ama, de esemnlz, în kază' de mormtenire, mai mălte 

nersoane, se aflz într'o komsnitate de interese, asse- 

menea este knd auellaznă obicktă se aflz legată, I5- 

sată nrin diatr la mai mălui in. În auestă kază 

întîmnlarea iar nă voinua loră, a nzsă me aueste ner- 

soane într'o &nire mrovisorie. Dar kiar knd ar fi 
o konvennisne, sure esemuls knd doi ini ar kam- 
wsra &nă lokă, sure a-l& îmnsrui anoi între dînurii, 
înk n este o souietate, ui o komamnitate; keui aui 
msrgile nz-mă nronănt a realisa &nă benefiuiă min 

esnloatarea, auellzi Izkr, | 

Mai observsmă kr, nentră ka o souietate sp 
noats esista, trebe ka objektală ei, adik natsra în- 

trenvinderiloră selle, ss fie liuitr, în alte ksvinte 

s5 fie konforms legiloră, moralei msbliue saă bsne- 

lor& moravsri. Ama o souietate ue-ui ar nromsne o 

întrenrindere kontrarie &nei legă, saă ue ar voi s5 

fak kontraband, ori s fre, se înuelege k'z este 

illegal, imorals, ini nă noate esista, 

Ss vedem. akzm kăm se moate distinge o sovietate 

uivils de o souietate komeraiale. Dsne uesz ne o- 

rientem snre a ziue ks kstare souietate e uivils, ks- 

tare e komeruials. 

Mai mslte sisteme esistn + asănra, auestai mânktă, 

Dsne noi îns nisi forma, nisi nămele souietegi ng
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notă servi de elemente sigsre uri legale snre a dis- 
tinge o souietate uivils de ana komeruials.  Nămai 
natăra oneranizniloră ne noate nrokzra aueste ele- 
mente. Am vezstă, în adeveră, ks nămai aueia sănt 
komeruiangi kari fak akte de komeruiă. Am ve- 
zstă anoi kari sănt aktele de komeruit: Ns e nimik 
maă natrală de kst& a anlika aaestă mrinaink ui la 
souieteyi, kari nă sănt alt de kmt o nersoan kom- 
1555 din măteri kolektive.  Atanui mstem ziue ks 
souieteyzi komeruiale sănt auellea kari fak& akte de 
komeruiă, de natura axellora ue am ensmerată. So- 
miet5uă uivile ssnt auellea ue ns fakă akte de ko- 
meruig, 

Aseasts kestisne ns nresinte nămai &n& inte- resă teoretikă, ui foarte rmraktikă. În adeveră 10 so- uietsuile uivile se fak rin simulg konsimyuiment$, „ore alt solemnitate; de oare-ue soaieteuile ko= meruiale wer& îmnlinirea altoră formaliti; 20 so- uietenile wivile, well mnină dare oninisnea genera- 15, nă konstitze o nersoan's moral; de oare-ue soui- etnile komeruiale ssnt nersoane morale, jzridiue, kari aă ăn natrimoniă mronnă, distinktă de auellea allă sogiloră; 30 souietsnile xivile n se notă deklara, în falite, de oare-ue souietrpagile komeruiale se notă; 40 sovietsnile uivile sint sănzse la jăridikpia, tribana- leloră ordinarii ; de oare-ue kontestaygiele souieteuiloră komeraiale se Jădeks de tribănalele komeruiale, Amă zisă kr mzlte disnosinisni alle legei aivile se annlilg ui la, sowieteyrile komeruiale. Kondika Komeruialz în arţ, 11 renetr auestă Hringină, . A- xestă artikolă ziue kr souietuile komeruiale se reg'ă =
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leazs 1* min konvenniznea mbruiloră ; 2 nrin legea 

komersialz ; 3* rin legea uivilz. 
În adeveră, legea komeruials n trakteazs nisi 

desmre înuerztălă mi finitală soaieteuiloră, niui de- 

smre obligamisnile reuinroue între soni mi souietate. 
Mai mzălte lakzne se afis urin &rmare în legea ko- 
meruialr, kari kastr sr se sănlineask min ea wivils. 

Sr konstatemă îns ks mi aueastr lege este foarte 
imnerfekte mi inkomnlekts. 

Ori-kzm  îns5, s% esaminsmă în skartă regslele 
de drentă aivilă relative: 10 la înuenstălă souiets- 
mii; 2* la dermznerile soniloră; 3” la oare-kari obliga- 
mizni alle soiloră kmtre souietate; 4* la obliganisnile 

souietemii kstre soi; 5% la determinaea 1rpruiloră în 

benefizizri saă în nagsbe. : 

1 Înuenstslă souietbuii. — În generală 

souietatea înuene în momentălă kiar knd sa formată 

kontraktslă. Se moate îns întîmnla ka ss se stină- 

leze snt termină saă o kondiuizne, adik k5 sowieta- 

tea si înueans de la kztare enoks nămai, saă dene 

ue se va îmnlini kztare kondinisne. În auestă kază, 

kă toate ks oneragiznile souiale înuenă mai tprziă, 

dar kontraktălă esiste, mi nrin brmare soi nă se 

mai notă deslega de konvennisnea ue a5 înkeiată. 

Ueea ue se ziue esnresă ri de art. 6 (nast. 3 karn. 

14) din Kondika uivile. 

2 Densnerile sogiloră. — Fie-kare souă, 

mrekzm am vezstă, este datoriă a densne weva în 

fondzlă, în kanitalsl& gosială. Aveasts denănere noate 

fi sat ună kornă uertă, sa o kantitate, nrekăm o 

ssm de bani, saă nămai ăsălă ănzi Iskru, saă în 

fine indstiia, ori talentală seă (art. 2 Ş 3 d) Ilin
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zrmare fie-kare souă este obligată kmtre souietate de 
romisisnea, sa, uri va fi resnansabilă de a sa, neese- 
kstare. Va. rilsti dar ori-ue nagsbr ar adăue souie- - 
iii min aueasts neesekstare, fir s5 moat kom- 
nensa aueasts uagsbr kz alte benefiuizri ue ar fi a- 
dusă ellă souieterii (art. 13 1d.). 

3 Obliganisnile soniloră kmtre souie- 
tate. — Ori-ae sont are sm resnekteze klazsele ko- 
nrinse în aktală souietgii.  Niui anzlă n moate de 
sineuri se urefakz &na din aueste klazse, fir a se 
faxe resmnsabilă de nagsbz (art. 8 id.).  ESn& song 
este datoră sr resnekteze kiar renzmele ri kreditslă 
souieteuii. Va fi dar resnsnsabilă de ori-ue aktă 
kontrariă auestăi renzme, “sat kredită (art. 11, id). 
Ilztem ziue în generală kr 5nă sot e dator a, netă 
ori-ue nagsbs direkte saă indirekts ue va adsue so- 
mietsii (ax. 12, 13,14, id.). Afar de aueasta ans 
souă ns noate sp-uii retrag kanitalsl$ ue a demsst 
în komsnă, de ketă la finitală sowietenii (art. 20, id.). 

40 Obliganisnile souietrpiikmtre So mi.— 
Sovietatea este datoare a resnsnde fie-krerai 
ori-ue datorie ar fi kontraktată saă ori 
fi fikătă în sokoteals ui nentre inter 
Mii (art. 17, 18, id.). 

5* Determinarea, NBr 
uizri mi în nagsbe. —D 
uietate sant egale, ori 

sonă 

-ue keltzeli ar 

esălă souietp- 

uiloră în benefi- 
rerntările soxiloră în so- 

-kare ar fi natăra sax kantita- tea dersneriloră lor& (art. 3, 1d.). Ama zng sonă we a denssă nmai indăstria sa, saă uelă mai mikă kanitală, are axelleaanii drentsră ka ri well qe a fp- kztă uelle mai mari demsneri.  Yrmeaze ovare de aut 5 nartiuinarvea în benefiuizră my; nagăbe va fi carui
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egale? Nz, aueasts nartiainare este monoruionatr de- 
năneriloră fie-kpria meri. Ama, knd aktălă souie- 
imi n se esmrims alt-felă, legea determins ea în- 
sui ks nartiuinarea fie-kerzi sonă, la kstigă mi 

nagsb va fi în nromorpizne kă demznerea sa, (art. 

16, id.). Nimikă îns ns îmnuedekz ne soi de ase 
învoi alt-felă, de a skimba aueastr monoruisne de- 

terminate de lege. Înss, dsne kim am vezstă, nă 
se noate atribsi snzi souă totalitatea benefiuizriloră, 

De mi legea noastr5 n ziue nimikă asămra, auestăi 
nsnktă, îns o assemenea dismosiuizne ar fi mea în- 
jsst5, murea kontrarie natsrei kontraktalzi de souie- 
tate, nentră ka ss se moats tolera. Am vezată în- 

s5 ks souslt ue a denăsă nămai indăstria sa moate 

nrea bine st n ia marte la magsbe. Dar nrin auea- 
sta n& se înuelege kw ellă se va ulsti mai nainte de a 

se skzdea nagsbele ; se înpelege mai ks, daka dune 
ae se vor skdea toate nagsbele, de va mai remînea 
seva benefiuizri din alui ani va veni s5 nartiaineze 

la aueste benefiuizri. | 

Afarzr de aueste disnosiuini alle drentzlsi uivilă 

anilikabile la soaieteuile komeraiale, mai snt ui al- 

tele relative la administrania sowieteuii mi la disolă- 

pia ci, me kare le vom vedea în karsslă esnlikagii- 

lor& noastre asănra souieteuiloră komeruiale. 

SECȚIUNEA II. 

DESPRE SOCIETĂȚILE COMERCIALE ȘI DIFERITELE LORU SPECII. 

  

Am% vezstă ks sovieteuile snt divile sat ko- 

mersiale, dăne ksm oneranisnile loră ax: ănă karalk- 
=
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teră aivilă sa komerială.  Souietmpile komeruiale, 
în generală, konstitse o fiinnm Jăridiks, o ner- 
soans morals, kanabils de a avea drentari ui 
datorii.  Nămele de nersoan se d, de ordinariă, 
nămai la fiinuele kamabile de a kăgeta, la omă. Dar 
din relaniznile souietuiloră amane ax mai emită uri 
alte nersoane, inanimate, abstrakte, fr viaus uri ka- 
getare nronrir, înss kz o kanauitate legal de a avea, 
drentsri uui datorii. Legea a kreată mai mzslte asemenea, 
nersoane fiktive, kKari se nămeskă nersoane Jăridiae, 
kzsi viaua loră nz este realz, ui nămai legalp. Ama 
statală, mănisinalitouile, diferite stabilimete, se kon- 
siderz ka, nersoane jăridiue. Souieteyile komergiale 
aă amellarni karakters. Din znirea intereseloră mai 
msltoră indivizi, sa kreat& o Hersoans morals, fiin- 
XE jsridik'e mi legale, corpus mysticum ex plu- 
ribus nominibus conflatum, dzne km ziuea legea Genovei. | 

Ilersonalitatea, souietsuiloră de lkomerait adzue 
kz sine mai mzlte konsekzinne legale. Între altele, uri wea mai imnortants, este, kr sovietatea are znă natrimoniă nromiiă, distinkt de asella all fie-kwrgia souă. De aui grmeazr ks ea se oblig mi kontrak- teazs în nămele sex; kz ea, rmeazs ne debitori uri este zrmats de kreditorii sei, Iatrimonizlă ses kon- stitze ună gajă esklsivă allă kreditoriloră k'stre kari ea sa obligată, ama, în kt k 
a se nlsti ne bsnzrile souiale 
mersonali ai souiloră, 

reditorii sowieteuii kat 
înaintea kreditoriloră 

Falimentul sovuietuii n a- trage, ipso jure, falimentală individzală allă fie- korzi souă. În ănele souieteuui SOHii sănt resriznsa- bili ne toat starea loră: atanui negrenmită vor în-
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geta nui ci nleuile îmnresnz ks. soaietatea: nrin 5r- 

mare uri individzl& este fahtă. În ănele souieteui 

îns individzlă ns resnănde de kt ne densnerea sa, 

namai kamitalzrile ssnt, ka so zik ama, resnănsabi- 

le: atenui n&mai nersoana moral va fi falie, iar nă 

mi individălă. 

Se vedem akăm diferitele snevii de soaietaui ko- 

mewuiale (art. 18). Legea reksnoasae trei: soxietatea 

în name kolektivă, souietatea în komandit'b 

mi souietatea anonim. Mai la valle, legea vor- 

besue ui de o a natra smeuie: sovietatea, în narti- 

ainamis (art. 46). | 

Se esaminmm fie-kare din aueste souieteni. 

Ş. 1. Societatea în nume colectivă. 

Souietatea în năme kolektivă (art. 19), este aueea 

ae kontrakteazs doze saă mai mslte nersoane kă skonă 

de a, faue komeraiă ssbt o firme sosială. 

Axmeastr souietate se nresints nsblikălsi ssbt o 

firm souialm, kare nă este altă, de kmt nsmele 

souietwuii, nămele nersoanei morale uui jgridiue, kare 

este distinkte de nersoana sopiloră.  Avgeast5 firmb 

este simbolslă soaietmwuii mi-i konstităe individaalita- 

tea.  Szbt auestă năme sovietatea îuii săbskrie anga- 

jamentele selle, ssbt dînsălă este gitats în jăstinie ui 

auare înaintea tribsnaleloră. 

Axmeasty firm este formats din nămele soni- 

loră, saă a kîtor-va, mai adisogînds-se ui vorba, mi 

Komnanie. Ama de sănt dozi fraui nămai în s0- 

gietate, firma va fi nămai Iletre fragi. De vor 

fi mai mslui alui soxă, He lîngm awesti dozi fran,
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firma va fi: Iletre frami mi Komnanie. - Ori- 
kare însz ar fi n&mele:ue komnană firma, se kvine 
totb'asna ka axeste năme sm fie alle nora, din soni. 
Kassa auestci mrssri se înmelege lesne. Firma so- 
vietii faue ksnoskstă msblikălsi valoarea soaieteaii 
mi garanuiele we ea nresints.  Fie-kare membrz din 
aste sowietate nresinte ană kredită mersonală, o ga- 
rangie nentră ei de allă treilea. A nme ană altă 
năme strpină în firma sosialz, este a înuela IIbli- 
kălă.  Daka kiar snzlg din membri va mari sa% se 
va retrage, nămele seă, daka, figura în firm, kats 
s5 se steargr. Dar legea n were ka toate nămele 
soiloră ss figăreze în firm'5; daka, axeste nsme snt 
rea mslte, e. destală, km am zisă, s5 se nsnz km- 
te-va, din elle, mi ss se adaogz vorba mi Koia- 

S nă se konfsnde firma, souials ks nămele ue 
iad kzte o datr aueste souietbai în nzme kolektivă, 
dne natăra, esnloataniei saă dane lokzlă nde se a- fs skasnălă souietpauii ; sure esemuls: fabrikade 
nostavă din Tirgoviste, ect, Aneasta, konsti- 
tse nămirea souietenii, iar n firma, sa, 

Rarakterzlă distinktivă allg amestei souieteyi e- „ste de a stabili o solidaritate între diversii membri kari o kămnsnă. Fie-kare din adesti membri este resngnsabilă în totală, adik solidară, de toate obli- 
gauisnile souietbuii. Arma, fie-kare souă, nă nzamaj 
km se konsider obligată Hersonală, ori-de-kmte ouă 
e vorba de daţoriele sodieteuuii, dar obliganisnea, sa 
e solidarz, adikz kreditorslă îl noate sili ss nlmtea- 
sk totalzlă kreangei, Ameast solidaritate konstitae 
karakterzlă rrinuinală, kare distinge „sovietatea, în nă- » me kolektivă de ori-ue altg souietaţe,
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În adeveră, firma nă este karakterzlă distinktivă 

allă soietsnii în nume kolektivă ; kpuă vom vedea 

kr mi sosietatea în komandite are o firmp. Dar ns- 

“mai souii în năme kolektivă ssnt solidară res- 

nănsabili de toate obligauisnile souietuli. 

Aveasts solidaritate s'a admisă în interesslă kiar 

soaietmyriă în nme kolektivă, sure a-i nrokăra 5nă maă 

marekredit, nrin garannia ue va mresinta auellora ue vor 

kontrakta ka dînsa. Ilrin aueasts solidaritate sogii devin 

resnesnsabili nă n&maj ne ueea ue aă denssă în fondslă 

komsnă, ui ne toats weea-l-alte stare aloră. Se în- 

uellege dar km o assemenea resnănsabilitate nresin- 

tm o mare garanpie uelloră d'allă treilea. 

Sz vedem kari sănt aueia ue a5 drentslă de a 

obliga sovietatea. | 

În mraktik sonii înkredinxeaz5 nzia saă mai 

msltora drentălă -de a administra.  Axesti administra- 

tori se nămeskă geranui. Nemirea loră se noate 

faue urin kontraktslă kiar de sosietate, saă min 3nă 

aktă nosterioră. În kazălă aellă d'întiiă aueaste nă- 

mire formeaz o klasst a kontraktălsăi; nrin &imare 

xrăterea, geranniloră ns noate înueta, kt va mine a- 

aestă kontraktă. În kazslă allă doilea aktzlă moste- 

rioră ue a dată mstere geranniloră, se konsiderr ka 

zn% simuls mandată kare e revokabilă dare voe. 

Geranui notă fi saă tonă son, saă nămai kui-va 

dintrâînmuii (art. 2 Ş. 4 nat. 3 kan. 14 Kon. Wiv.). 

Dar oră-kare ar fi namerălă loră, mi ori-kare ar fi 

forma ksm că saă nămită, misiznea geranniloră este 

de a. faue toate aktele de administrare. Numai ei min 

'zrmare a% drentală se oblige sogietatea, ku nămaă 

ci notă kontrakta săbt firma souials. "Popi ueă-l-alaă
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soAi în năme kolektivă se afl solidară resmănsabilă, min 
obliganiznea kontraktats de &nslă din geranni. 

„Dar daka nisi snălă din Soni nă sa nămită sue- 
xială gerantă, atănui toni sonii se notă konsidera ka 
geranui, unui fie-kare ssbskriind kă firma souials, moate 
s5 oblige solidară ne toni uei-lalui; kui fie-kare se 
Hresămirsne atsnui ka, km ar fi dată mandat uelzi-l- 
altă a Iskra în interesulă komsnă. 

O a dosa kondiuizne, ment ka, souii sr fie o- bligani solidară, este ka, gerantslă ss kontrakteze ssbt firma sovialz. Daka 5nă gerantă va trakta în ns- 
mele sex, negremită niai sowietatea, niui sonii nă sant 
obligaui. Dar daka se va dovedi ks soul ue a traktată în numele seă, a frkzto în intereszlă souie- touii, k aueasta a nrofitată de axestă kontraktă, kre- dem kz souietatea va, fi obligate în mronoruisne ka de a nrofitată.  Kui arț. 18 (nart. 3 kan. 14) din Kondika Uivilz n faue alte distinkuisni: ellg ziue nz- mai k5 ori-ue kelteli kăviinuioase ue va faue snă s04ă nentră sowietate, vor obliga aweaste souietate, N se va uere dar neuesară ka auestă Sou% sr se fi servită de firma, sosials, Ilzin &rmare ori-de kate ori se va dovedi kr kstare Oneranizne a nrofitată sovietBaii, este jăstă ka, kreditorzlg se aib în kon- tra ei mii a, soiloră o akuisne de in rem verso, adik mronorgionat kz foloszlă e sa adzsă, " Daka, din kontra, Serantlă întrebăinueazr firma, souials în uronrizlă seg interes, kazt5 sm distin- gem: knd kontraktarea sa frkati: regslată, mi ei dallă treilea a fost de ban kredinuz, soxietatea, e obligats, de mi nă a nrofitată de aseast; oneragis- ne; atita mai re nentr Soni daka ci ax înkredin-
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pată administragia &nsi omă neleală. K'pnd însr «ci 

d'allă treilea a% fostă de rea kredinus, ksnd adik 

ci aă mtizstă km souslă ssbskrie kă firma souials ni- 

sue interese alle selle mersonale, este jsstă ka soxie- 

tatea sm ns fie obligatr, ss nă se nermits uellzi d'- 

allă treilea, s5 urofiteze de frasda sa. 

În fine, firma souialz se noate întrebzinua n& 

nămai de gerangi, wi mi de oră-uine altslă, kprăia 

soi i-ar fi dată auestă drentă. Axesta se konsiders 

atanui ka nrokăratorslă soniloră. 

Vom vedea mai terziă msbliuitatea we kast sp 

se dea kontraktălsi somieteii în năme kolektivă, ai 

modzlă kzm se noate dovedi esistinua &nei aseme- 

nea souieteuă. 

$. 2. Bocietatea anonimă. 

elle mai mari întrenrinderi moderme se fakă 

rin souieteui anonime. Natsra auestoră souietBui 

nermite tstoră kanitalăriloră, mari mi misi, a faae 

narte din fondslă sozsială. Ama nămerslă kanitals- 

riloră fiind mare, mai mslte măteri individzale, &nin- 

du-se în aueste souieteui, elle aă nstată reemi ka sb 

fak oneranisnile aelle mai mari, ui mai kateztoa- 

re. Dramarile de feră, navigarea, esnloatarea mineloră 

mi alte întrermwinderi de assemenea natărb se fakă 

min. souieteHi anonime. 

| Axweste souieteui erat neksnoskzte la monolii 

veki, Înainte de sekolslă allă 17-lea însens a se ivi, 

în obiueizlă komeruislzi, znă felă de souietgi anoni- 

me. În sekolzlă allă 17-lea se krez komnaniele In- 

dieloră, maă ne auelleantă base ka, alle souieteuiloră ano- 

nime de astizi, N se năteaă îns konsidera ka a-
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deverate souietui, ui ka, o kombinaynie nolitiks, fiind 
kz erat konstităate nrin msterea nsbliks, mi în vir- 
tstea incă legi smeuiale. În sekolzlă als 18-lea so- 
ietenile anonime înuenzrp- a Iza o mai mare desvol- 
tare; se regălaă îns, mai masltă de obiueizri uni BS8rĂ; nivi o lege sigărs ns mresida, la, formarea lorg.  Kon- 
dika franuess din 1808 regăle întwznă modă nre- 
uisă mai malte disnosinizni relative la aweste souie- 
tb. 

Souietatea anonim este aueea, în kare toni aso- uianii snt nekănoskaui de nsblikă; nzmai dennerile lor snt angajate (aut. 28, 29). Este mai mslt, ka, ss zik ama, o sozietatţe de kanitalără, de kt o souietate de Hersoane. ste zis anonim's, ku n'are o firm s0- ial; komnăs din nămele &nora din soi. Dar de aui nă result km o souietate anonim nă are niui o denămire mronrie. Aneasts somietate, ka mi melle-l- alte, formeaz o Hersoans morals, sivils, kare kaz- te s5 aibr ănă name, Diferinma, este km la souieta- tea în nzme kolektivă, nămele de ordinariă este kom- ssă din kiar axellea alle snora din soni; de vreme me sovietatea anonim în skoate nzmele din objek- tslă întrenrinderei, ş, e, komnania de navigagia D- n'brei. - 
Namele sonilorg Dă noate intra în firma auestei sovieteyri ; Bi axesti Soni sănt nekznoskăgi de u- blikă (art. 32). Fie-kare n este resmensabilă de kt nsmaâi de săma ue a densă în fondslă souialg, Axmeast. souietate este 

xieteuii în năme kolektivă. 
Kanitalzlg sowieteazii 

Kisni uri în kano 

rin zrmare onositală so- 

anonime se îmnarte în ak- ane de akuisni de o valoare egalz,. 
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Avmeste akuisni mi kănoane de akuisni n& s&nt de 

kat nisae săbtimrsruiri alle kanitalzlsă sozială. Arma, 

s nvesănmmemă, de esemnls, kg aktslă sosială de- 

klar kw fondzlă souială este de 100,000 lei, uri k'5 

auestă kanitală este îmrmeruită în 100 de mormisni; 

fie-kare din aueste noruisni va fi de 1,000 lei, mi va 

konstitsa o akuisne. Daka axmeste mornisni se vor 

mai ssb-îmwsrui în valori de 500, de 250 lei, aue- 

ste ssb-Amnruiri, vor konstitsi kănoanele de akgisni. 

Auella kare va noseda &na din aueste akuiznă, ia nă- 

mele de akpionaâră. 

Aaeast îmurruire a fondulzi sozială, faue. ks 

oxi-ue kanitală mikă mi mare, noate sr fis angagiată 

în souietate. , | 

Dar titlslă akuisnei nă se di akpionariloră , de 

ketă atsnui knd ellă mi-a ulztită toate densnerea 

sa. De vom uresărrăne k'5 akuisnile se ulteskă în 

frakyuii mui ks mai mălai termini, se di akuiona- 

iloră nămai sn$ titla mrovisoriă, nsmită nromite- 

»e de akmisne; kend va nlsti totalslă, atănui i se 

d title definitivă de akyisnile selle. 

Potă akuionarslă are drentslă de a za arte la 

benefiaiările souieteuii, mrekăm nui o marte în natsr's, 

în fondzlă souială, la desfaerea souietegii.  Aueste 

drentari konstitze avantagele ue atragă ne akylonară. 

Namerslă auelloră me vor veni se ia aknizni va fi 

ka atât mai mare, kă k5t se va revedea benefiuis= 

zile ue va da souietatea. Kmte o dats aueste bene- 

fuizri sent atîtă de mari, în kmt valoarea akgiăni- 

loră se îndoesue. | 

Dar ns totă akpionarală se mălu&mesue ne aueste 

benefisizră ; mălgi ar voi SP reintre în fondarile loză
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mai nainte dea se desfaue souietatea; în alte kzvinte 
mălui ax dori s5-mi reia sămele ue a densă, 
saă din kazsa &nei trebăinui, saă nentr ka „Sb. SIIe- 
kzleze kz kresuerea, valoarei akuiănei loră. În asse- 
menea kază, ori-ae akuionară înri noate vinde, adikm 
înri moate transmite akmiznea sa.  Karaktersl alai 
sniloră în souieteuile anonime este de a fi kz totală 
transmisibile. | . 

Axeasta se akoardr ks natara souieteyii anoni- 
me.  Fie-kare sonă asi n este niui ksnoskztă, nisi 
resnonsabilă mai mzltă de kt ne dermsnerea sa. So- 
aietatea, ka kornă morală, n este dar de lokă inte- 
resats de a suie uine ssnt sonii, saă nosesorii akyi- 
zniloră.  Îndatr ue kanitalzlă souială va remînea, a- 
aellanri, nrea, nsuină îi nas daka, akninile vor twe- ve din o msn în alta. 

Legea a regulată înse-mi kum s5 se fak trans- miterea. auestoră akgisni de la o nersoanm la, alta. 
Sant doze felzri de akgisni: znele nominale mi altele la nortoră. Sant nominale akyisnile e noartr nmele akmionarzlăi, mii kari sănt înskrise într'ană registră allă sozieteuii.  Sznt la nortoră knd aktalg Nă arat niai 5nă n 

kr akniznea este a axellzia ue se 
vestă aktă. | 

Ilronrietatea, aknizniloră la, nortoră, se transmite nrin simula tradiuie a, titlslză (art. 34, 35). Akniznile no- minale se transmită rinta”o deklaranisne de transnortă skrisă în registrz, nui săbt-însemnats de auella ue fa- ge transnortslă sa de nrokăratorălă sex, Aknisnile notă f kiar 

me, mi ziue n&mai 
va uresinta kz a- 

la, ordine; mi sar mr
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tea ueda atsnui ka uri nolimele min auellă aktă în- 

skrisă în dosă, mi nămită giră. 

Nozlt nronrietară allă akyizni va avea toate dren- 

tie transmitatorălăi. Va lăa marte la dividendele 

din benefisizră, ui va figsra la îmnsruealz knd se 

va desfaue souietatea. Dar va fi assemenea sănnăsă 

la toate kondinisnile aktălzi de souietate. 

Dar ue se noate întîmula knd akmionarzlă ue 

duri vinde akpisnea sa, este îns debitoră sowietrariă 

de o narte din demsnerea sa? Souietatea moate &rma 

ne nozl% nronrietară allă akpisneă, saă nămai ne elă 

veki? ori mi ne &nslă uri me altslă? 

Kestisnea, este kontroversatp. &Bnii aztori nă ner- 

mită niui întw'snă modă a srma ne vekislă. akplo- 

nară. Akmisnile din sosietatea anonimr, zikă ei, snt 

transmisibile; nsblikslă a kznoskstă auestă karal- 

teră ; ellă a saiztă km fie-kare sonă noate s5-mui s8b- 

stiteze &nă altală, kare s5 nriimeask'b obliganisnile 

uellzi vekiă. Ilin srmare, auesta se afl liberată, 

n maj are niui sn% înteresă în souietate; nămaă ak- 

uionarălă uellă noă, se moate trma, mi se noate sili 

a ulsti restălă densnerei. 

Alui aztori zikă din kontra kB akyionarălă ue 

mi-a transmisă akyiznea se noate totd'sna zrma de 

souietate, snre a nlsti komrlimentală akyiznei selle. 

Subskriitorii de akuisni, zikă-ei, saă angagiată nrin- 

to konvennisne sinalagmatiks kstre aei-l-alui soui. 

Fie-kare dar este obligată kotre souietate men în 

momentslă knd îi va ulpti toatz datoria sa. 'Tran- 

smiterea akuisnei selle nă Pa nstătă libera de auea- 

ste obligamisne. 

Santom. mi noi de oniniznea auestora din ărin'b,
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Natura akmizniloră este în adeveră de a fi transmi- 

sibile. Dar aueastz natăr moate avea drentă reszl- 

tată a libera ne mimslă akuionară de ori-ue obliga- 

mine kmtre souietate? Este adeverată km ellă este 

liberată de ori-ue oblgauisne ka souă. N noate în- 

s5 fi liberată mi de obliganisnea sa ka debitoră. Fi- 
ind-ks ellă n'a densă în souietate toats valoarea ak- 

gisriei, se îngelege kr ellă n'a fostă nronrietară de 
kat nzmai ne o naste din aueaste aknizne. Asănra 

auestei nsrui transmiterea a fostă nerfektr. Dar asă- 

ura mBruii nenlstite se noate ziue km a fostă nronri- 
etară absolztă? Atsnui ellă ar fi transmisă snt drentă 
ue nă-lă avea. Ilrin armare, kwtre souietate, ellă se 
konsiders înks ka sonă asănra mryiă nenltite, So- 
aietatea dar îl& noate zrma mi sili a nlzti restală da 
țoriei selle.  Observmă însr kz souietatea noate ăr- 
ma, săbsidiară, kiar ne noslă akmionară, knd aue- 
sta a fostă de rea, kredinur, knd adik a suistă ks 
o marte din aknisne nz este nlutite de transmitato- 
rălă seă, atsnui ellă se konsiders ka kzm sar fi 
frkată, îmnreznr kă transmitatorzlă, resnonsabilă de 
aueasts datorie. 

S3 esaminsmă almă adminisţragia souietegui- 
loră anonime. 

___ Bowietatea anonims este administrate de man- 
datari timnarali, revokabili, asosiani saă 
nlstini saă nenlstini (art. 30). 

Namirea auestoră administratori se mnoate faue 
urin aktslă sonieterii sa minta” snă altă aktă noste- 
rioră. N mai mstem îns ziae, ka la souietatea în 
năme kolektivă, ks administratorii snt revokabili n 
mai în kazslă allă doilea, iar ns Imi la uellă d'înttig. 

neasouiani,
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Asi legea deklarz revokabilitatea, ka o kondinisne e- 

senpials nămirei gerangiloră ; NIrin Brimare, în ori-ue 

kază, ei snt revokabili. 

Legea mai voesue ka misisnea axestoră adminis- 

tratori si fie timnărale. Kă ameasta ea a voită 55 

îmmedeue ne fendatorii souieteuii de a dobîndi ad- 

ministrarea souietsuii e kît timnă va esista. Ile de 

alt narte, fiind-k între membri sozietsgii anonime, 

nu se afis niui snt felă de solidaritate, moate fi ad- 

ministrats sa% de somi saă de streini. Karakterzlă 

administratoriloră va fi totl'asna axeilaruii. 

Dsne ue am konstatată ine notă fi administra- 

torii sa% gerangii, ss vedem akăm modzlă admini- 

strerii auestoră souietpi. 

Avestă modă noate ss vazieze foarte msltă. De 

obmte, sterile sănt konuentrate în mile snză direk- 

toră, kare di ordine, trakteaze kă ci Wallă trei- 

lea, Iskreazz în nămele somietuii, ect. Asestă di- 

rektoră este mss% sebt astoritatea snsi konsiliă de 

administrare, kare are asemenea nstere de a lz- 

ka în nămele souieteuii. Adesea linge auestă kon- 

silig se mai afle snă komitetă de nrivighetori 

saă uensori, kave a% o insnekiie asănra tătoră ra- 

mariloră de serviuie. Dar adeverata mătere a ase- 

storă souieteni se afl în adsnsrile generale 

alle akmionariloră. În aueste adan'pră, kare se 

fak& la enouele mi în kazele otprite de statăte, se e- 

samineaz kontsrile administranuieă, se îmnartă divi- 

dendele de interese mi penefnizri, saă se iaă alte 

sări generale kari intereseaze souietatea.  Otpri- 

vile în aueste adanzri se iaă dare majoritate în s%- 

me, iar nă în votări; ala auei akuionari alle k'proră
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“densneri sneskă sămele uelle mai mari, formeazs ma- 
Joritatea,: ama doi akuionari ue sneskă 20 din kani- 
talzlă souială, formeazs majoritatea în kontra a uinui, 

ue nă neskă de kmt 15. 

Observsmă îns5 kr aueste adanzri ms notă I- 

kra nimikă în kontra statăteloră souietprii; ksui a- 
tsnui ar forma o souietate noxe. Misignea, loră. se 
mrginesue în a Iskra konformă kz aueste statete, 
mi a faue s5 se esekzte konvennisnile souiale. Dar 
în kază de nosinisne difiuilz, akgionarii, în adanare 
generalr, notă ss mzreaskw fondzlă sosială, ordo- 
n5nd o nos emitere, o nout manere în uirkulare 
de aknizni, 

Ktă desnre obliganiznile . administratoriloră le- 
gea, ziue ks ei n kontrakteaze niui o obligayizne 
nersonals.  Ssnt resnonsabili nzmai mentă esekzta- 
rea mandatălzi loră. ei d'allg treilea ns notă a- 
vea niui o akyisne în kontra loră, uinămai în kon- 
tra, souietenii (art. 31). 

b esaminsmă formaliteuile ue trebze sp se 0b- 
serve sure a fonda souietatea anonim. 

Amă vezută ks elle mâi mari întrenvinderi ko- 
meruiale se fakă astezi min sowieteui anonime. O 
măluime de kanitalzri nartikălare vină sr formeze 
fondslă auestoră souieteui. Dar întinderea kiar a în- 
tvenrinderei noate si mreaskr nerikolzlă la kare 
snt esse aueste sowieteari. Adesea, aueste aosuia- 
sui, fiind re kombinate saă reă administrate, a% 
komnromisă starea, akmonariloră uri geranpiloră, mi 
aă nssă în nerikolă kiar kreditălă generală. De a- 
ueea legea a lată oare-kare m'bsări, nentră ka ss se



65 

evite, nre kst se va mstea, frazda saă întrenrinderile 
komnlikate. 

Ama, legea uere mai întîiă ka souieteuile ano- 
nime ss se formeze mintr'znă aktă nsblikă (art. 39); 
adik5 ka aktzlă ue o înfiinueazs s7 fie trekztă în 
kondika, tribănalsksi lokală uni în Baletinslă ofuială 
(art. 41).  Ilrin aweasta se d o garannie uelloră ue 
vor voi sb kămnere akuisni; ku li se dz mizlokă 
de a kănoasue aktzlă în toat întinderea ză. 

Dar me lîngz auestă aktg, souietatea anonim 
nă moate esista de kzt kă aztorisania Domn 
ză mi nrin nriimirea formals aaktslăi so- 
gietBuii. Aueasts aztorisagie ii aueaste nriimire 
se va faue nrint'znă ofiuiă domneskă. Auestă ofiuiă 
nă se va da de kzt în &rma &nei uerueteri ue se 
va faze asărra moralitegii întrenrinderei, asănra ga- 
rannjiloră ue se nresint5.  Anoi, auestă ofiuiă va în- 
semna minimum kanitalzlzi ue kat sr aibr soui- 
etatea, um-i va, imnsne obligauiznea de a se  desfaue, 
knd, nrin nerderi, kanitalzlă va fi mai josă de a- 
vestă minimum. Sure a se evita o răinr, ofiuizlă 
va mai uere ka sz fie totd'asna &nă fondă de reser- 

v5 formată din benefiuizră, uri va onri ori-ue îmubr- 
gire de dividende knd ns vor mai fi benefiuizri mi 
va înuene a se atinge kanitalzlă. Toate aueste m'- 

sări katr ss fie lzate, snre a se evita, nre kt se 

oaie, răina souietBaii. 

Afars de aueasta, nentrs ka uei d'allă treilea ue 
toeskă a kămnera akpiznă, st aib5 mai mălte miz- 

loaue de a kănoasue aktzlă souieteuji, (art. 44) legea 

voesue ka atstă astorisauia Domnslsi, kt mi aktslă 

sowieteuji, 5 stea linite în timnă de trei lnă în sala
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tribănalslă lokală (art. 41). În auestă modă rrsbli- 

kzlă se va uztea informa lesne desme kondigiznile 

formrei, souiet5uii, uri nersoanele, ue n'aă lzată narte 

la fauerea aktzlzi, vor mstea vedea, klazsele li, uui-ură 

vor nătea faue kalkslzlă daka este saă nz de intere- 

săl& loră a kămrrbra akuizni, 

Vom vedea kr aueste kondiuisni de nsbliuitate 

difereskă de awellea, ue se ueră nentră alte souietwyri. 

Ş. 3. Societăile în comamdită. 

Aseste souieteui n sânt nimikă altă de kt o 
kombinare a souieteuiloră în nume kolektivă mi a- 
nonime; În adeveră, în aueastr souietate se aflz, ne 
de o narte, soni ue sănt solidari resnonsabili me toat 
statea loră, me de alta, sogii ue ns sent resnonsabili 
de kt me denznerile loră. Veea ue n e altă de 
kt o kombinare a welloră doze souietepi ue vezy- 
zerrmă. 

Aueste doze sovieteui sent nrin srmare tiuslă 
îrimiitivă allă ori-kroră alte kombinanizni de souie- 
teui. "Toate statele komeruiale reksnoskă sovietzpile 
în nme kolektivă saă anonime; dar nz toate rekă: 
noskă wi kombinarea lors, adik sowietatea în ko- 
mandite. Ama legea Ilortăgaliei, kare rekănoasue 
mase snewii de souieteui komeruiale, n rekznoasue 
sovietatea în komandite. În Asstria se rekznoasue 
nămai souietatea, în nzme kolektivă mi uea anonim'p, 
De sar forma o souietate în komandits, tori sopiă 
kunoskăuă ar fi solidară resnonsabili de obliganizsnile 
souiale, mrkar l' sa krezată resnonsabili nămai ne 
deusnerea lorg. Legea angls asemenea, n admite



67 

sowieteyile . în komandits; resnonsabilitatea, solidarg 
este assnra tatăroră soniloră. Ilrin srmare, îndats 

ue snă somă komanditară se va deskoneri, va fi so- 

ldară resnonsabilă ka uni uei-l-alui. În Statele-Bnite 

alle Ameriuei domnesue totă legea englesr ; kste-va 
nămai din aucste state admită souieteuile în koman- 

dute. | | - 

Legea romsns, îmnaresn kă majoritatea legi- 
loră exroneane, admite souietpuile în komandits. 

Aveste sovieteui derivz din kontraktzlă de ko: 

mandz kare era foarte obiunzită în evaslă meziă, 

Ilrin auestă lkontraktă se forma o souietate între doze 

saă mai mslte nersoane, dintre kari na nănea kani= 

talzlă mi weea-l-alts îlă snekzla ssb nămele seă, ui 
ka kondinizne de a îmnsrui benefiuizrile, Nobilii 

fexdali mai alesă afla în auestă kontraktă snă mină: 

nată mizlokă de a snekzla, fer -a fi kenoskani; kBui 
înkredinuîndă kanitalsrile loră altora ue komeruia săbt 

nămele loră, ei nrofita de avantagele komeruislzi, fbrB 

a se areta nsblikăli; ka aueasta ei menagea, rirejs: 

denzlă ue aveaă atănui nobilii în kontra komerui= 

Isi. Astazi kiar aueastr sovietate este foarte folosi: 

toare; ku mermite nersoaneloră we nă:aă destăle. 

esnerienus în komeruiă, saă kari aă alte okănanii, 

a-mi angagia nămaă kanitalzlă mi a n Iza o narte 

nersonals în oneragiznile komeruiale. 

Aueast» souietate se formeaz» între ăna, saă mai 

malte mersoane solidară resnonsabile (art. 22), 

ae le vom nămi komandiui, mi între na saă mai 

multe nersoane resnonsabile nămai ne dennerile loră, 

ae le vom nămi komanditari. Ama, vedem ke 

nentiă ei dîntiiă souietatea este în nume kolektivă, 
7 

+
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wii mentră uei Wallă doilea, souietatea este anoni- 

ms; adik ne de o narte se vede o znire de ner- 
soane, mi ne de alta o znire nămai de kanitalzri. 

Souietatea, în komanditr, ka mi souietatea în nă- 

me kolektivă, are o firme sosials (art. 22 mi 24). În 

aueasts firm nă se noate r&ne de kmt nzmele sopiloră 

komandini, adik allă auellora ue snt solidară re- 

snănsabilă. Namele soniloră komanditari nă notă faue 

narte din firm5; kai s'ar înaela ei d'allă treilea ns- 
nndz-se în firm nămele znoră soni ue nă sănt re- 

snonsabili de kt ne densnerile lors. 

Dak însr nsmele snzi sonă komanditară va fi 

năsă în firmr, se va konsidera ka komeraiantă uri 

va fi solidară resnonsabilă de obliganiznile souiets- 
pii. Aveasta este uea mai natăralr satisfakuie ue se 
noate da uelloră d'allă treillea kari aă krezată kr kon- 

trakteaze ks &nă souă absolztă resnonsabilă. 

Sr vedem akm wine are drentslă de a admi- 
nistra, 

Drentslă administrprii este nămai allg soniloră 
komandiui ue sznt indefinită resnonsabili de obliga- 
uiznile sosiale (art. 23). Nămai snzlă din ei, saă 
mai ml saă kiar topi notă sr fie nămini geranui, dane 
kzm am vezstă mi la sovietatea în nsme kolektivă. 

Souzlă komanditară n noate niui într ănă kină 
fi numită gerantă (art, 26); n moate si ia nisi 0 
narte la administrarea souietpuii.  Resnonsabilitatea 
sa find limitate, nămai în uronoruizne kz denzne- 
Hle salle, se înuelege km n noate ss se nresinte ue- 
loră d'allă treilea ka administrendă souietatea; kui 
auestia sar înuela, mi Var kontănda ka sonii ue ssnt 
solidară resnonsabili, 

.
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Dar legea ns se mwrginesue a ori me koman- 

ditară sn administreze în nămele se; ea voesue 

înks ka ss nă noats lskra nivi în virtătea &nei nro- 

karanii uni în nămele geranuiloră. Ni sar nztea în- 

s5 onmgne k5 aueaste disnosiuizne a legei n este 

logik, fiind-k, knd komanditarslă ar Iskra ka nro- 

ksratoră, uei Wallă treilea aă în vedere ne aweia ue 

aă dat nrokăra, iar nă me gerantă. Is toate astea 

se resnsnde Er ar fi nerikulosă sm se dea nermisiă- 

ne komanditarălsi de a administra kiar ka nroksra- 

toră ; kzui în virtătea astei nrokăranii ellă ar faue akte 

de snekulauie kz atîtă mai kateztoare nui kă BDIBrINAIE 

kw resnonsabilitatea, sa, este mzrginite ; într'snă kază 

de katastrofs ellă nă ar nerde de kzt densnerile salle. 

Observsmă îns kr aueaste disnosigisne atptă 

de rigsroass n se anliks de kzt kznd e vorba de 

aktele ue komanditarălă ar faue ka gerantă, ka re- 

mresentantălă souieteuii; knd va fi vorba de alte o- 

neragisni riastikslare, komanditarslă, ka ori-aine al- 

tlă, noate ss trakteze kă soxietatea: arma, de esem- 

niz, ellă moate vinde souieteyii mi noate kămnera de 

la dînsa. - 

Asemenea nă trebze so se konfende drentălă de 

administrare, k drentălă de mrivighere. Komandita- 

rii, ae n a% drentălă de a gera, a drentslă de a 

nrivighea asănra, intereseloră loră: ama ci notă sb 

asiste la adanzrile în kari gerannii  înui daă soko- 

teala loră. 

Afar de aueasta legea mai adaogs ke koman- 

ditarii ns notă niui kiar a fi întrebzinuani în tre- 

bile mi nriuinile soxieteyii. Ku aueasta se în- 

pelege kr ei nă notă avea fonkyisni relative la ad-
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ministrarea sosietenii, mi kari i-ar rmsne în relamizni 
kz ei d'allă toeilea. Ilotă înst 5 aibr în souie- 
tate nisue fonkuizni ue nx ar fi de geranylie, ui kari 
n&-i ar nzne în relagizne ks uci d'allă treilea, s. e. 
nimik& n'ar onri ne &nă komanditară sm fie lskrs- 
toră la fabrika, souieteulii, sr yin registrele, saă sr 

_aibs alte asemenea tonkuizne ue se nlztesug kă lea 
f5 determinats. | a 

Dar we se întîmuls knd komanditarzlă va faue 
snălă saă mai mslte akte de administrare, knd va 
Iskra ka gerantă? Legea are nentrs aueastr; kontra- 
venuie o sankpizne destal de gravs (art. 27.) Komandi- 
tarălă în asemenea kază va fi solidară resnonsabilă, - 
îmnresn'5 kă mei-l-alui soi în nsme kolektivă, Ilin 
zrmare de vom nresănnsne kre a fikstă nămai nă aktă 
de administrare, ellă va fi resnonsabilă n nămai ne 
auestă aktă, ai mi nentru toate xelle-l-alte obligagri- 
.ăni kontraktate de aei-l-alui geranui. Toni kredito- 
rii souieteauii vor iătea avea o akyizne în kontia, Isi, 
Kazsa auestei severitpui este kr, vei d'allă treillea aă krezztă ne komanditară ka solidară resnonsabilă, de oare-ue las vezztă frkendă sn aktă de administra- re; katrs dar akăm sm Moarte saruina ănei assemenea, resnonsabiliteui.. Aweastr sankuizne este dar admis nămai în interesulă aelloră d'all 
uststă înuela în kalkalzlă loră. 
în rannortă ku aei-l- 

ă treilea, kari s'aă 
De asi ărmeazr ks 

alui soni, în rannortă mai alesă ks gerantăală, ellă însă konservs kavakterslă seg de komanditară, ama ureksm fi m lgzreazr în aktzlă soui- ală. Dak dâr ellă a ul Btită mai msltă neste. denz- „nerea sa, se va desiregsbi de la gerantă nentră npi-
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sosă. Este namai în 'nerikolă de a afla ne gerantă 
insolvabilă. 

Sz treuem akm la drentarile mi obliganiznile 
sopiloră din sovietatea în komandite.  Auveste dren- 

tri ui datorii ne snt deja ksnoskste din uelle we 

vezărsmă uns akăm.  Komandigii aă drentilă de 

a-mi năne nămele în firma soaials, drentălă de a ad- 

ministra ui de a nartiuina în benefiuizri.  Komandi- 

tarii aă nămai drentslă de a lsa din benefixizri o 

naxte nronormionat» kă demsnerea loră. 

Komandinii aă obliganisnea de a resmănde so- 

lidax& de toate datoriile souietzyii.  Komanditarii n 

resnăndă de kt în nronoruizne kg densnerea loră 

(art. 25). Ilrin srrare kreditorii souietegii nă notă 

ss srmeze ne komanditari de kzt nămai ne ueea ue 

a denssă în fondzlă souială. Daka ei mai sănt în- 

kw datori ne o uarte din demsnerea loră, kreditorii, 

kredem, aă drentălă se &rmeze ne komanditari snre 

a nlzti auestă restă allă denznerei loră. 

Kanitalslă sovuieteuii în komandits roate 35 fie 

divisată în akuisni, ka allă snei souietreală anonime. 

Thin aueasts divisisne komanditarii notă s5-mi tran 

smits akpisnile, mi notă reintra în fondzrile loră, 

dane kam am$ vezătă ke notă faue sogii anonimi, - 

Legea îns adaogs (art. 317) ks aueaste divisiane a kani- 

calls nă trebue sm adzkz nisi o abatere din re- 

gslele amszate nentră sowietyile în ko- 

manditz. În alte ksvinte, de mi kanitalglă este 

divisată în akuisni, îns5 obliganisnile soniloră rempnă 

auellea-ui: ana gerannii saă -komandinii vor. kontiz 

nza, a fi solidară resnonsabili, în vreme we koman- 

ditarii vor f resnonsabili nămaă ne denzsnerea loră,
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Transmiterea akpisniloră ns notă sp fak a neri a- 
veste obliganizni. 

Kredem înss kr akpisnile notă ss fie n nă- 
mai nominale, dar mi la nortoră — de mi snii kon- 
test auestă all doilea felă de akmizni.  Avneasts di- 
visizne n noate fi kontrarie legei, de oare-ue nx a- 
due niui o abatere la regslele generale alle souie- 
teii în komandits. 

În soxietsuile în komandits nrin akuizni, mo- 
dsl& administrrei ei se anmronie de auella allg soui- 
eteiloră anonime. Ama, este mai întiig snă k om- 
siliă de gerannie, kămrrssă de nulă saă% mai 
mălui soui ue snt solidară resnonsabili. Auestă kon- 
silig este administrarea kiar; geranyii administrs, 
kontrakteazr mii Iskreazz în nămele souietauii, 

Anoci se afis adnarea generalz a akpio- nariloră. În aueste adanmai gerangii îuri daă so- koteala, mi esnsnt starea: Iskrzriloră sowietBnii. Aui komanditarii se notă lsmina asănra, onerauizniloră so- iale, mi asănra, întinderei drentzlză lor. 
nă konsilig de nrivighere, komnssă din mai mslni akmionari, are o insnekyizne gene- rals asănra administaprei somieteuii.  Auestă kon- sili“ nă are niui snă drent& de a se amesteka în akte de administrare; konstitze nămai o garannie nentrs akmionari desnre interesele ue ei aă demăse în fondzlă komsng. 
Axestă modg de administrare noate varia dane statătele soviale uri dăne legile în fiinus relative la sovuieteui de aueastr natsrz.



$. 4. Dovedirea şi publicitatea societăților î în 
- naunne colectivă şi în comandită. 

Amă vezată ks souietpuile anonime katz sm 

se formeze nrinti'snă aktă usblikă, întsrită de Domnă, 
uri kă msbliuitatea aretats de lege. | 

Ilentrg souietuile în năme kolektivă mi în ko- 

manditr n se mai uere ka aktslă sr fie nsblikă, a- 

dikz nsblikată în întregă mi înterită de Domnă (art. 

38). Legea numai uere ka aueste souieteui se nă 
se formeze de kzt mintr'snă aktă înskrisă, mi săb- 

însemnată de soi. De vor voi mwbrpile îl& notă uri 

adeveri de tribsnală; dar aueasta n e kondinisne 

neuesarz. În destslă nămai k'5 în totă kazală kat 

ka znă aktă înskrisă sr konstateze esistinua souie- 

tul. | 

Avseastz disnosiuisne formeaz o derogare la 
drentăl& komsnă. În adeveră, drentală uivilă admite 
n nămai înskrisslă dar mi mertăria ka o dovads 

în jăstiuie. Legea komeruiale din kontra deklars ks 
souietepile elle trei nz se notă niui o dat dovedi 

min martări. Ar fi foarte nerikslosă ka esistinua %- 

nei souieteui, în kari s&ntă snite atptea  inte- 

rese, s5 se noat dovedi nrin o simnlz m'priree; 

frasda uui-ar mătea atsndi afla lesne lokă; kpui min 

mizloaxe immorale s'ar nstea urokzra martorii de kare 

este trebzinu. De aueea legizitorzlă uere ka în tot 

kazzl& o souietate si nă se noatr forma de kst arin 

înskrisă; nămai auestă înskrisă îi va mztea dovedi 

esistinua.  Nimikă ns va mătea sănlini auestă aktă; 

în 'demertă nsryile ar voi sr dovedeaskm esistinua 

sowietuii min martori saă rin jărmîntă. Legea 

este formale. .
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Aktzl& souietepii nefiindă adeverită de tribsnală, 
katr se se fakz în atstea esemnlare keui sânt mem- 

brii souieteii; kzui fie-kare katr sr abs &nălă, nen- 

tis ka totd'asna ss noats ksnoasue mai kă înlesnire - 

klazsele auestsi kontraktă, ri obligauisnile reninroue 

ks uei-l-alui soi. Knd îns va fi vorba de o so- 
gietate în komandits min akpisni, kredem kr snă - 

singără originală este destulă nentră tori. akpionariă 

komanditari. Akyisnile fiind atsnui transmisibile, kon- - 

traktsl& n ar mătea uirkăla din msn în msns. 

Ilentrz ka s se resnekteze mi mai maăltă mrin- 

uinislă de susă (art. 40), legea adaogr kr nimikă 
nă se moate dovedi min martori în kontra ui neste 

ksmrinderea 'aktslsi souialt, niui asănra auelloră ue - 

Sar fi zisă înaintea aktălză, la formarea Isi, saă în 
zrm5-. Legea în adeveră nreszunsne ks toate kla- 
zsele, toate konvennisnile sax trekztă în aktslă, în 
înskrisălă sovială. Km dar mai tprzit sar nstea 
dovedi nrin martări ueva kontrariă, sa% ueva mai 
măltă de kt elle kaminse în amestă aktă? Ama, 
d. e. sn sonă va săspine mrin martări k's enoka .de- 
sfauerei sowietpuii n este ameea din kontraktă, ui o 
alta; saă ks mronoruisnea dividendeloră nă este a- 
geea, aretats de aktă.  Daka assemenea asserpizni 
sar fi nătstă dovedi rin martari, totă aktslă sar fi 
nătstă derima. Legea, sar fi aretată atsnui inkonse- 
kzints ks mrinuinălă e a admisă, ka sovietzuile sp 
se formeze totV'asna înskrisg, 

Ss esaminsmă akm msbliitatea ve kat sp se 
„dea aktzriloră sovieteuii în nzme kolektivă, mi so- 

giețeuii în komandite. - 
Legea voesue ka si se fak snt estrakt din
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adeste akte (art. 41); ka axestă estraktă s5 se dens- 

ns, în sorokă de 15 zille de la data aktriloră, la. 

kanuelaria tribsnăkslăi lokală, ss se treak în regi- 

str5lă asestei tribănală, s5 se lineaskz în sala asdi- 

enpiloră în timură de trei lsni, mi se se msblize nui 

în Baletinslă Ofiuială. — Daka sonietatea, are mai 

mzlte kase de komeruiă, amezate în diferite jsdeye, 

aveste formaliteui se vor faue la tribenalălă fic-kz- 

răi jsdenă, | 

În souietuile anonime se uere msblikarea a ak- 

tulzi întregă, iar nă nămaă a nreskărterei selle, nre- . 

kam se uere la uelle-l-alte dos souieteui,  S5 vedem . 

akzm we trebze ss fie kănrinsă în nreskărtarea de 

kare vorbimă. | 

Ţlresksrtarea saă estraktală katr s5 kenrinz5: 

10 nămele, nronsmele, kzaliteuile mi lokăinga somi= 

loră; — nentră ka în. kaz& de trebăinus s5 noat5 

6 ksnoskăni de kreditori. Dar akyionarii uri koman- 

ditarii ns sent sănnsnii la aueasts kondinisne ; kai 

oi na sent resnonsabili de kst ne demsnerile loră. 

Este destulă a se msblika totalzlă kanitalzlsi ae ei 

formează min densnerile loră; 20 firma sosiale; — 

fiind-ks ssbt dînsa ss kontrakteaze obliganisnile; 3% 

nsmele soniloră înszruinani & administra uri a săbt- 

skrie mentră souietate; — sei uei d'allă treilea se 

intereseaze a mitie ine s&nt aueia, kari vor venresinta, 

soxietatea mi o vor obliga miin săbskrierea loră. Daka 

niui an% năme de gerantă n se vede în estraktă, 

atanui foi soli se konsiders ka geranui. 40 În 

fine, enoka kend soxietatea înuene mi aueea ksnd. 

se termin: — Aweastă este de interesulă atpt .allă 

streiniloră, kzt mi allă soniloră ; allă strpiniloră, ku



16 

n li se vor nătea onmsne akte frkate sat înaintea, 
înxenerei sometsnii saă dame desfawerea sa; allă so- 
uiloră, kbră îndatz we souietatea s'a terminată, ei nă 
naă notă fi legani nrin kontraktarile ue sar faue săbt 
firma,  souialr. 

Estraktele auestea mai kazts înkw si fie ssbt- 
skrise de kztre toni souii, dak sogietatea este în 
năme kolektivă, saă numai de k'tre komandigii ori ge- 
vanni daka este în komanditz (art. 43).— Ilreskărta- 
rea akteloră nzbliue katz sr se săbiskrie de 
kstre tribsnalzlă lokală. Dar ue akte msbliue a în- 
uelesă legea aui? Este oare vorba de akturile n&bli- 
ue alle sovuietsuiloră anonime? Aneasta, ns. noate fi; 
ki, km am vezstă, awelle akte se rriimeskă de 
kptre Domnă, mi se nsbliks în întregă, iar n în 
nreskărtare. Legea a vorbită asi de aktele we a 
fostă adeverite de tribanală,. knd ama a fost voinna 
msruiloră. Ilreskărtarea lor% atinui n se mai ssb- 
suie de mprui, si nămai de tribsnallă lokală. 

Sankyuisnea tătoră asestoră formalitoui se aflz 
konrins în finalzlg art. 41, Fantele souietruii sant 
anălate în nrivinua, soniloră, iar n uri în TITIVIONa 
strziniloră. Ama sang souă noate ss onsns uellzi-l- 
altă nălitatea, ressltend din linsa formaliteiloră ns- 
bliuitpuii.  Fie-kare din Soni noate urin grmare s 
konsidere souietatea, ka, neesistendă: solidaritatea dar 
nă-mă mai are efektele selle între Soni; Îîmruruirea. 
în ksstigă «mi nagsbe n se mai noate faue; fie-kare 
îuri va, reklama nămai kanitalzlă ue a denssă. Km- 
tre ui dallă treilea înss ns se noate onuzne linsa, nreskriselorg forme; axestia dar notă reklama îmnli- 
nirea, obliganisniloră sovietenii, nui fie-kare din soi,
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va fi tesnonsabilă, saă solidară saă nsmai ne denz- 

nerea sa. a 

Axeastr sankyisne, de mi se afls nss în art; 

41, îns se amliks mi la art. 42 mi 43; keuieaare 

de skont a asigăra msbliuitatea mresksrtnriloră akte- 

loră, mi.toate astea, artikole snt relative la, aueste 

mreskărtpră. 

Se observ îns ks legea, nreskriindă sankpiă- 

nea sa, nă vorbesue de kt de souietruile în năme 

kolektivă mii în komandite. Ne întrebemă daka nui 

souietatea anonim'5, nezrm'sndă formalitepile auwestei, 

msbliuitenă, se moate deklara anzlatz. În artik. 44, 

znde se ziue ka astorisania Domnslză mi aktălă so- 

uială, ss fie nsblikate, n se nreskrie nisi o sank- 

pizne. Ilin grmare, ar mătea ziue wineva, O nenali- 

tate n se moate întinde rin internretauiăne ; sankui- 

nea din art. 41 n se noate anlika la souieteuile a- 

nonime. — Observemă îns ks art. 44 se referesue 

între toate la art. 41; sankpisnea kănrinss adi 

kate ss se anliue mi la art. 44. Afarz de aueasta, 

auelleami motive esistr nentră ka sankuiznea se se 

anlia mi la soaietepile anonime. Legisitorslă rin 

aste uenalitate a voită sm asigăre nsblisitatea akt&- 

Isi în interesslă uelloră d'allă tveilea mi snre a evi- 

ta fragda.  Avellami interesă nă esiste uri la souie- 

iile anonime? Ku ue kăvântă legea ar fi frkată audi 

o esuenuisne? Ar fi kiar zn3 d fortiori sure a se 

adonta aueasts sankuisne  nentră souietepiile anoni- 

me, ki axi, fiind namai o ănire de kanitalări, e- 

ste mai nins garannie nentră strpini, de kstă la 

elle-l-alte souietegă, &nde mi nersoanele snt reston- 

sabile.
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Amă zisă ks aueasts sankyizne este nreskris nă- 
mai în urivinua soniloră. Numai ei notă omnzne &- 
nălă altăia nglitatea aktzlsi sowială. “ei d'allă trei- 
lea notă ss konsidere sowietatea ka, esistindr. Anea- 
sta îns este snă drentă saă o datorie nentră dîn- 
ii? Kredem ks este zn& drentă namai,- Strzinii 
aă dreutzlă si konsidere sovietatea ka, esistindz, a- 
tănui knd interesslă lor o va, were ama. Se noate 
înst întsmnla ka snă streint ss aibr interesă a kon- 
sidera souietatea ka, neesistindr, ka anzlats. În kazală 
aesta wine Var onri ss ornsn'5 soniloră nulitatea souie- 
Baii? În adever, suim k's souietatea, knd este valabil, 
se konsiders ka o nersoan' moralz, ue are sn& natri- 
moniă nronriă, distinktă de auella all sogiloră; suim 
k£ adestă matrimonit konstitse snă gagiă esklzsivă 
allă kreditoriloră sosietegii, mi kw auestia vină a se 
nizti ne dînsslă înaintea, kreditoriloră nartikslari a 
somiloră.  Daka souietatea va fi deklaratr de năls5, a- 
vestă natrimoniă, nrekăm uri asestă gagiă esklzsivă, 
înueteazs de a mai esista. Ilrin rmare, kreditorii 
nersonali ai sogiloră notă veni ss konkzreze ks kre- 
ditorii souiali, ne nartea debitorzlzi din fondzlă  so- ială, sure a faue si li se ul'pteaskm kreanga. Noi dar kredem km ei notă avea auestă drentă, Nzlita- tea souieteyii este nentr dînrnii ănă drentă, ună o datorie; notă konsidera, souietatea ka, esistinds, saă nă, dane intereszlă lor, 

Kst desnre modifikwrile we sar faue la aktalg mrimitivă (art. 45), katr ss fie ssnmuse la auelleanni kondiuizni de msbliuitate ka ui. aktslă, mi săbt aue- eami sankuisne. Alt-felă ax fi fostă lesne soniloră 8% însele nsblikală, aretendă mai întîiă snă aktă so- 

A 
a
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sials, mii anoi skimbsnda-lă ka totslă sh nretekstă 

de a-1% modifika. Observsmă înss ks nă toate mo- 

difikrile snt sănmzse la aueastw nsbliditate, ui nă- 

mai auellea, we ar stea interesa, me uei d'allă treilea, 

sreksm nrelsngirea termenzlsi sovietpuii, admogitile 

sad retragerile de asouiagri, skimbsrile în firma soui- 

als. Vei ue n vor mezi formalitenile erste nentră 

ameste modifikwri, vor fi s&mnăui nă nămai la nh- 

tatea ue resălts din art. 41, ba mi lao nedeansr ko- 

rekyuionels, nerzend. drentelă de a alege saă de a fi 

alei jzdekmtori la tribinalzlă de komeruiă, de a fi 

martoră în judekatz; saă se vor sili a nlpti o amen- 

d de la 500 mn la 1,000 lei. Judekstoria îi va 

osîndi la &na saă mai mslte din aueste nedense. 

Ş. 4. Asociaţiunile în participaţie. 

Afarz de uelle trei smeuii de souieteui ue esa- 

minarsmă, legea mai reknoasue o a natra kombi- 

nare de mai site interese, me kare o nămesue as- 

souiamiăne (întovbruire ) în nartiuina- 

pie (art. 46). 

Karakterzlă auestoră asouiamizni este foarte In= 

sertă. O sămw de kontroverse esiste asănra auestzi 

nanktă. Legea n este nisi lar, nisi komnlekts. 

O idee konfsss domnesue în generală, assnra asoui+ 

apizniloră în nartiuinamie, kari, dăne noi, mresint'B 

mea nzpină interest nraktikă mi suiingifikă, nui ar 

A nststă mrea bine a nă se trakta de lege — uellă 

mspin& ka o sneuie de asouianiăne. 

Vom treue dar renede asănra astoră asouiamisni 

mi nz vom kpsta a ne înksrka în kontroverse, kari
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nă notă forma de kst nisue inotese, de oare-ue le- 
gea, este inkomnlekts uri obskrg. 

Ori-kzm îns ar fi, si vedem ue se înuelege 
nrin aueste asouianisni, k'rora, legea nz le dz nx- 
mele de souietate ka la uelle-l-alte trei. 

Mai mzlte sisteme esistr asănra auestăi nănktă, 
S ne okzmsm de aueea ue ni se mare mai konfor- 
m kă legea. 

Asouiagiznea în nartiuinagie este aueea ue se 
formeazr, akuidentală, între doze sa mai mslte ner- 
soane, sure a faue zna saă mai mslte onerauiăni de 
komeruiă. Ama, ue knd soxieteuile în nzme ko- 
lektivă mi în komanditr, a% drentă objektă de a fa- 
ue kKomeruiz în generală; souietatea în nartiaina- 
pie are ănă objektă sneuială, restrînsă, determinată, 
de a faue kutare sa kztare oneragizne de komeruiă, 
Aseasta konstitze karakterzlă că gellă mai nrinuinală. 
Axestă karakteră resslts din art, 47; resălte kiar din 
art. 19 kare, vorbind de sovicteuile în năme kolek- tivă, nă zise ks are drentă objektă sna saă mai măl- 
te întrenrinderi de komeruiă, ui kănrinde ks auelle 
gouieteui a% de skon& komeruizlg. 

Afars de aueasta, asouianiznea în nartisinagie, 
nă are 0 firm soials, snă nxme komznă, niui sn natrimoniă nromiă, ori snă domiuilis als seg. Ea este asksnss.  Auella kare Iskreazs nentră toni, ls- kreazs în nzmele seă, iar, nă ka, renresentantă allă 5nei souieteui. Ama de esemnlz, mai mzlte nersoa- ne se &neskă, fii alte nreliminarii, sure a kzmnwra, marfa &nei korsbii ue ajănge într'znă nortă, a o vin- de, mi a îmneryi benefiuizrile. — Ai onerauiznea, e 
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determinate ; nămaă &nsl& onereaz în nămele seă; 

uei-l-alui sant neksnoskărti. 

Legea, mai deklars înkz ka aueste souietui n 

sent sămrsse la formalitsuile nreskrise nentrs elle-l-alte 

somieteui (art. 49). Ilrin srmare elle se formeazz dăne 

simala voinus a mzruiloră, fr5 niui o alt kondi- 

gisne de înskrisă saă de nsbliaitate. 

Dovedirea, esistinuei loră, este assemenea alta de 

kat la welle-l-alte souietegi (art. 48).  Auestă kon- 

waktă 'este ksrată konsimpsală.  Esistinga sa se noa- 

te dovedi, mrin toate mobele admise în drentăl& ko- 

meruial5, min registre, rin koresrsndinye, nrin mar- 

tară, dame kim tribenalzlă va afla de kzviinus. 

Este dar mrea imnortantă de a se mtie daka o? 

souietate este saă n o asoianizne în nartiainanie. - 

Dar la ue ss ne ranortmă snre a knoasue 0 asse- 

menea asouiagisne? Legea nă ne d5 niuă snă mizlokă. 

Sn ne referim: nămai la nămirea ue nsruile aă voită s5 

dea konvenniunei? Aueasta nă moate fi; kai n&mi- 

rea, a nststă fi date arbitrariă. Kat dar ka auea- 

st omerauisne s5 se lase kă totală în disnosiuiznea 

tribsnaleloră. 'Tribsnalele kat sp vazE daka snă 

kontraktă este sa% n de nartiainagie, fb a se IIreo- 

kana de numirea ue iat dată wrpile. Ilentrz auea- 

sta elle aă ss observeze mai ks seamr, daka este 

vorba de sna saă mai mslte oneraniznă komeruiale 

determinate.  Daka nsruile ay dată nsmirea de as0- 

“ siapisne în nartidinagie la o întremindere, kare în 

sine ar fi o sozietate în năme kolektivă sad în ko- 

mandite, tribănalslă are 66 le anliue regulele relative 

la aueste souieteyi. Ilrin 5rmare are SE le deklare
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ka anslate, de oare-ue n'a observată formalitpnile de IL 
uzbluaitate nreskrise de lege. 

Kmt desnre ranortsrile asouianiloră în nartisina- 
mie, -saă între dînnrii, sa ku uei d'allă treilea, legea, 
n le regăleaze de lokă întw'znă modă nrenisă. Art. | 
41 zide nămai ki aueste asouiauisni se regăleaze 
dame formele învoite, dzne kondigisnile amezate în- 
tre asovsiari. Ilin grmare ori-de kzte ori va fi vor- 
ba de aueste ranortară kat mai întîi ss ne referim 
la konvengisnile souiloră.  Aueste konvennisni for- 
meazt dar basea minuinalz a drenteriloră uri obli- 
ganiznile souiloră în nartidiramie ; kui legea n le 
determinz de lokă, mi ne trimete numai la konven- 
uisnea souiloră. 

De aui resălts ks mai mzlte kestisni kari, dane : 
alui astori, fakă objektală &nei kontroverse, dune noi | 
nă se notă resolva de kt dzne konvennisnea ue so- : 
Nil a5 fekstă între dînmiă, Ama, demne noi, kestiz- 
nea de a se mmtie daka, asowianisnea are snă natii- 
moniă nronriă, distinktă de awella allă soniloră, adi- 
k'E daka, konstitze o nersoan' morale; daka, ei de. 
allă treilea aă o aknizne nămai în kontra gerantslzi ” 
saă mi în kontra uellor-l-alui asouiani; daka auesti 
asouiaui sznt obligaui solidară sax nămai ne der 
nerile loră; toate aueste kestizni denindă, dzne noi, 
de konvenuiznea wruiloră. 

nii astori aă voită si le resolve desnre nimte 
nrinuine generale asa souieteuiloră lkomeruiale; mi , saă nron&nnată enter afirmativs saă negativz, dane ! kăm Îi sat rbrat mai mălt saă mai rin k'5 se konfor- 
meazs kă aweste: mrinuine. Noi îns n aflsm niui de 
km elemente sigure sme a faue din aueste kestisni
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objektzlă znei kontroverse. - De oare-ue legea ne ziue 
ks avueste asouianizni se regăleaze dune konvenniz- 
nile armezate între mbrui, nă am kreea adevprate 

inotese voind a regla alt-felă ranortarile soniloră, de 
kt kăm le-aă regzlată konvenniznile dintre ei? Vom 
anlika dar asănra ranortăriloră dintre sonă, ui kă aci 

dallă treilea, saă regzlele drentslzi komeruială, saă 
regslele drentslsi komsnă, demne km aktălă souială 
va, da lokă la anlikarea snora saă altora din aueste 

regsle. 
Dar de aui kmte difikaltiui mi “inszertitasdini mg 

vesălte ! Aktzlă asouiagiei n este ssrmăsă la niui o 

kondiuisne de nsbliuitate, Ilin &rmare asouianiă ni 

sent kznoskăni. Namai anzlă este ne faus, auella 

kare kontrakteazs, saă kare se oblioz. hRemene a- 
kam a se mtie daka mi aei-l-alui soi sănt obligari, 

ne kt s&nt obligani, daka aellă d'allă treilea moate 
ss se desmtgăbeask ne natrimonizlă komănt, daka 
aellă nsuină esiste &n% assemenea natrimoniă. Dar 

km se vor tie toate auestea? Referindă-ne la kon- 

venuisnea souiloră. Îns aueastr konvenuizne nă e= 

ste săuwnrăss la niui o formalitatate.  Iloate fi formats 

în skrisă saă verbală kiar; se moate dovedi min totă 

felzlă denmrobe. Dar kzm uellă dallă treilea va ns- 

tea konstata esistinga auestei konvennisni, mai allesă 

knd va fi fostă verbale ? Kzm se va ustea afla daka 

sonii se învoise a fi obligani solidară sa% namai re 

densnerile loră, knd nisi o nsblisitate nă s'a dată 

aktalzi, knd niuă o garanuie nă sa Iată snre ai se 

konstata, esistinua ? 

O asemenea inuertitsdine domnind asărmra, ate 

storă asoniangizni, nă înwslegem nentiă ue legea a : 
Ș i 

i
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voită ss fakz dintrînsele objektală snoră disnosiri- 

sni nartikălare, nentră ue kiar a voită st le konsi- 

dere ka ănă felă de sonietate! De oare-ue le-a men- 

pionată, kesta a se întinde mai măltă, a nresinta mai 

bine karakterzlă aaestei asozianisni, ui drentarile oră 

datoriele we ressltr dintr'însa.  Alt-felă era mai bine 

a nă le konsidera ka o snesie de asoviagisni, uri a le 
Issa săbt imnerislă drentslsă komsnă. 

—0e— 

SECȚIUNEA III. 

DESFACEREA SOCIETĂȚILORU. 

Ori-ue souietate uivils sa% komeruials se desfaue 
din kazsele aretate în kondika vivilz (art. 22 mart. 3 
kan. 14).  Desfauerea snci souietwui di lok$ la aueea 
ge se nămenite likgidania uri îmnruirea între soni. 
S7 esaminsmă mai întîiă kaxsele desfauerei sogie- 
teri, ă 

I. Kasgsele kare desfak& souietatea.— 
Ameste kazse sănt de dose felzri: znele nrodskă di- 
solspia sovieteuii îpso jure, d'adrentală, adik so- 
uietatea, înueteaze din momentală kiar knd aueasts 
kasss sa ivită; altele din kontra n desfak& souie- 
tatea. de kmt dese we sax anreniată de tribsnală, dare 
ue auestă tribănală sa nronznriată. 

Kassele kare fakă sr înueteze souietatea d'a- 
drentală, ipso jure sant: 

1 Konsimnimîntzslă tztorg soniloră Se 
O souietate înueteaze knd toni sogii manifesteaz
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dorinua de a se desfaue. Nimeni în -adeveră nu-i. 

noate sili de a mai &rma nimte oncragisni, de nă mai 

sent de interesslă lor5, saă me kari ci a5 kăvinte se 

le termine. Wei d'allă treilea însr kat "ss rutie a- 

aeasts determinare a soniloră, kate se ksnoaske k'5 

souietatea a înuetată mi km ei nz mai notă kontrakta 

ks dînsa.  Daka souietatea va fi avstă snă termină 

mai Isngă, mi sonii, urin a loră voinue îl vor fi 

skartată, katr atsnui sr se konformeze kondipizni- 

loră de msbliuitate uergte min art. 41, 42 mi 43. 

Alt-felă souietatea se konsiderz ka neesistindr în nri- 

vinua soniloră, înks ka esistinds în nrivinga ael- 

lo»ă Wallă treilea; soi kiar notă fi nedensini korek- 

pională konformă ks kănrinderea art. 45. Daka so- 

uietatea nă va fi avstă nisi snă termină, daka adi- 

km darata ci va fi ilimitate, înss kredem kat s5 se 

dea în kănomtinua welloră d'allă treilea înuetarea că; 

kai alt-felă aueia ue vor fi kontraktată ks dînsa, 

krezîndă km esists, vor stea kă drentălă vere îm- 

nlinivea kontraktălză ioră. 

Sr nressurgnemă ks n tori sopii ui n&maă 8- 

nălă, sa ksyi-va voemte sp se retrage din souie- 

tate. Ye se întwmnl în asemenea kază? Souietatea 

înueteaz mentră aweasta de a mai esista? Legea, r0- 

men n mrevede auestă kază. Kredemă îns ko 

n este kontrariă snei distinkuisni we se faze ui 

de legea franuess: Daka. souietatea, va avea &nă ter- 

mină, daka dsrata ei va fi merginit5, voinua &nzi 

sonă nă moate desfase souietatea,; kai sonii saă an- 

gagiată nentră 5nă timu& otbrîtă, fie-kare a ntistă 

de mai nainte, men kend sovietatea are s5 onereze. 

Daka &nă sogă va voi sp se retrag, 0 moate faue,
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konform'snds-se kz art. 45 (K. Kom.). Retragerea, 
lză îns n desfaue sonietatea, kare va kontinza, a, e- 
sista, ka mi în trekstă. 

Dar daka souietatea n va avea niwi sn ter- 
mină, daka darata sa va fi fers margini, voinga &- 
nzi somă moate adsue desfauerea soaieteyii.  Niui o 
enoks de desfauere fiind otsrîts între soni, este ka, 
kzm Sar fi învoită km souietatea va înueta dare vo- 
inga &nzia saă mai msltora. Legea ns a voită ka li- 
beztatea 5nzi omă si fie nentră totă-d'asna legats : 
nulla societatis, în eternum coitio est. ziue 
Jăriskonssltală Ilasl. Daka sogii remani vor a, kon- 
tinsa souietatea o notă faue, îns trebe atenui snă 
altă aktă, o alte konvennisne între dînmii, Dar daka 
vom uresăiunsne kr souzlă voemte a se retrage din 
rea kredinur saă la ană timnă nefavorabilă, retra- 
gerea sa va fi konsiderats ka ns în xrivinaa, s0- 
Mloră, uri va kontinăa a fi totă obligată.  Retrage- 
rea. este de rea kredinus knd sonzlă va voi a uro- 
fita singră de nimte oneranisni we trebsea, se folo- 
seaskr tstoră soniloră. Retragerea nz este fekste 
la timu& favorabilă, daka sonslă renănus  într'ană 
momentă knd nresinma sa este trebzinuoass, knd 
min retragerea sa sar adzue nagsbz sosietepii. În 
toate aweste kaze uei-l-ali soni ak drentală ss kon= 
sidere retragerea ka nsls, mi min zrmare s5 konsi- 
dere ne souzlă ue s'a retrasă obligată îmmezns kă 
dînurnii, 

Obserwsmă km aueste retrageri de kari vorbi- 
rimă, n desfakă souietatea, de kzt knd va f vor- 
ba de snă sonă solidară resnonsabilă, iar ns de sim- li akionază, ae-uri notă transmite drentslă loră, Re-  
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tragerea fiksts de snă asemenea son solidară, katt st 
fie komsnikats uellor-l-algi sogi, ui msblikate dare 
formalitegile erste. 

2 Îmnlinirea sorokslsi nentrs kare 

sowietatea a fost konstitgata. — Anestă s0- 

rokă, adikz auestă termină, noate ss fie esnresă saă 

tauită.  Daka s. e. o souietate a înkiriată o kasr nen- 

tra 5 ani sure a-mi eseruita indăstria sa, fir a în- 

semna altă termină, se îngelege, kr terminzlă auesta 

este mi allă soaieteruiă. 

30 Kond va Isa sformită felslă negs- 

umtoriei sat lskrslă ue faue objektslă 

esuloatamiei. Ama, de vom mresărăne ks ne- 

guustoria este limitate, s. e. de a konstrăi o kora- 

bie, saă de a faue snă kanală, knd aseasts orera- 

pizne este terminati, mi souietatea înueteaze ips0 

jure. Asemenea este vii kă Iskrslă, sa objektslă 

souieteuii, knd se va stinge nrint'snă evenimentă 

oare-kare, s. e. o nenoroviire, o esmronriagie, ect. A- 

vestă objekt& noate fi snă kaunitală saă o indastrie : 

daka elle vor meri, sovietatea înueteaze De vor 

ueri nămai narnială, souietatea nă se desfaue ne 

kt timrră lskrslă va nztea înks servi de esnloataxia 

se s'a mronăsă min kontraktă. 'Totă ama este mi 

knd se va nerde marfa de neggustorie, kare 

ns este altă de kt objektălă întrenrinderei. 

40 Kwnd legea va ouri felslă negăns- 

toriei ue-mi-a nronăsă sonietatea. — Asi 

este o imuosibilitate ksrată legalt. Daka legea a onrită 

aueaste negăustorie în &rma formrei souietBplii, a- 

tmmsui sopii a% drentslă a mere de la stată o indenn- 

pisare nentră nedika we înaeark'p,
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50 Ilrin intrarea snsi sont în fonkqni- 
sne administrativ. — IIltimă ks fonkpionarii 
din ramsra administrative n notă si fak komeruiă, 
Daka dar snslă din soni va fi nriimită o asemenea, 
fonkuisne este ka km ar fi renănwiată la, komersizlă 
seă. Ilrin zrmare souietatea înueteazz. Însr aueasta 
nă are lok, de kt în kaz kend auest sonă va fi solidar 
resnonsabil, nui elă va fi datoră o indemnisare sosietuii, 

60 Ilrin moartea snsi sonă, nrin osîn- 
direa sa la o nedeanss infamants sa5 arin 
ksderea sa în falimentă. — ăng sonă ue 
n5 mai are administrarea averei selle, se înnelege 
ks nă moate faue arte din o souietate. Sonii îns 
se notă învoi ka souietatea sr grmeze ks mointeni- 
torii &năia dintw'înmii ue va mari. N notă fae a- 
measta kend va fi vorba de nedeanst infamante saă 
de falimentă ; ki ar fi imorală a se nressnnsne 0 
assemenea întîmnlare.  Observmă assemenea kr a- 
aeste kazse nz fakă sr înueteze sozietatea, de kt knd 
va fi vorba de soni resnonsabili nersonală.  Aueia ue 
n3 aă angapgiată de kt kanitalrile loră, nă desfakă 
sovietatea rin moartea saă falimentală lor. Dar se 
întreabr daka souii notă &rma, souietatea ks snt sonă 
ve a kzzztă în falimentă.  Kredem ke nimikă imo- 
rală nz se af adi; mi daka acă-l-alui soni voesk& 
a mai fi legani ks ană falită, nimik nz-i moate our, 

Kazsele kare fakă a înueta, souietatea nămai dă- 
me o esaminare mi o otprîre Jădekztoreaskw snt 
Issate la anrenianiznea tribănaleloră.  Awestea notă 
saă n nronănnia, desfauerea souieteyrii dane km vor 
afla de kăviinus. Asemenea kazse, dane legea ui- vils, sănt: knd se va afla vikleursgă saă fartimagă 

Et 

=
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din nartea, soniloră, knd vor faue mrefaueri în aktală 

souială, knd nă vor observa, osi nă vor eseksta o- 

bligamisnile lorg.  Aueste kasse mi altele assemenea, 

loră, se înpelege kr n notă desfaue sovietatea de 

kzt dane ue mai întîiă jsdekztorii vor esamina va- 

loarea, loră, mi vor krede ks sănt destslă de grave 

sure a nrodzue înuetarea souietBaii. 

IL. Likăidania soniets ii. — Dene des- 

fauerea &nei souieteui, vine likăidania că, adik one- 

rapia, nwin kare se determinz diferinga între nasivă 

mii aktivă.  Aueast oneraie se faue, de ordinară, 

prin nimte mandatari nsmini likăidatori. Somii îi 

notă nămi nrin aktslă kiar de sovietate, saă nrintr- 

snă aktă nosterioră, sat notă urea bine ss se învo- 

easkm a fi kiar ei likăidatori. Daka nisi sna din a- 

seste mssări nă se va fi lsată, tribsnalslă moate, la 

trebzinus, s5 nămeask ellă însămi ne likăidatori. 

Ilrinainala lor misisne este, dăne ksmă amă zisă, a 

esamina aueea we souietatea are ss ia, Ii aweea ue 

are sr dea; s5 fak a se esekzta axeea e aei d'allă 

treilea sănt datori souietuii, nrekăm uri se ulpteas- 

l aueea ue sowietatea este datoare. Ilentră aueasta 

ci kat se alb» usterea snză administratoră, adiks 

nsterea de a termina oneraniănile înuenzte, axeea de 

a vinde lskrările minikptoare mi kiar neminukstoare 

sme a nlsti datoriile sosietapiă. Ama, likăidatorii 

notă rmrenara fondzlă komsnă we are a se îmrrbrui 

între somi. Ka mandatari saă ka administratori mi- 

sinea lorE este marginite ne 5nă timnă skărtă; kat5 

să fie ulwtiui, de oare-ue sani nimte fonkyuionari ai 

soaietyiă, Ii desrrgsbiri daka. vor fi fekătă eva
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keltzeli sax vor fi kontraktată ueva obliganizni re- 
" lative la fenkyiznea loră. 

Dsne art. 63 ori-ue aknisne (jalbs) în kontra 
gasi sonă, ue n e likăidatoră, saă în kontra vedză- 
veloră, momtenitoriloră saă zrm'toriloră sei, se nre- 
skrie dene vinwi ani de la desfawerea sosietenii, daka 
astslă soaieteuii saă auella ue afpkzto ss înueteze 
mai înainte de termină, s'a năblikată dăne formalite- 
nile werste de lege (art. 41, 42, 43, 45). Ks aea- 
sta legea a voită sr fak o favoare souiloră. In a- 
deveră, ne kzt souietatea esistr, ureskrinyia în kon- 
tra fie-krăi sonă este aueea a drentelsi komzană. În- 
wetsnd însz souietatea de a esista, legea. n'a voită ka, 
vetii son ss fie înkz măltă timuă ameninnagi de 
akmisnile kreditoriloră; de aueea a redusă ureskrin- 
mia la 5 ani. Aveasta se akoarde kz ueca ae este 
deuisă uri de kondika uivils (art. 7 mart. 6 kan. 1), 
kare îns adaogr ks nreskrirmuia va fi de 10 ani knd 
sogii vor linsi din meara romsneask. În ori-ue king 
îns se îngelege m aneasts nreskringie n se noate 
onsne kreditoriloră, dekst nămai knd ns va fi fostă 
întrerănts de dînrii. 

Observemă& mai întiiă km legea n vorbenmte de 
kst dekreditorii sosieteii; nămai nentra dîn- 
ni ea a voită sr skărteze dzrata, nreskrinniei. Ilin 
mare ranortările dintre soui vor fi nreskrintibile dz- 
re drentslă komsn%, 

Afar de axueasta, legea, vorbemte nzmai de so- 
Mii ue ns sănt likăidatori. Aui a nrskătă kestiz- 
nea de a se uirtie daka nreskrinuiznea de uinui ani 
se va anlika nai în nrofitelă somiloră likgidatori, 
Kestiznea este kontroversaţg, 

i 

45
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nii axstori kredă ks nreskrinuisnea de 5 ani 

este stabilit; nămai în favoarea sopiloră ue ns ssnt 

mi likăidatori, 'Testslă legei n nrevede de kst a» 

vestă kază. Ilreskrirgiznea drentălsă xivilă formea- 

z5 o regăls komzns; knd legea se abate dintr însa 

kat s5 se menuioneze formală, kpui e vorba de o 

esuenpizne la drentălă komznă.  Esuennisnea aui ng 

se aulik de kt la sogii ue ns sănt likăidatori; nă 

se uoate dar anlika nrin internretanie, moi la sori ue 

sent likăidatori.  Auestia remsnă ssbt imnerislă 

drentătei komsn5; kreditorii souiali notă eseraita a- 

ssmra loră akuisnea în timnă de 30 de ani. Daka 

legea, a favorisată me wei d'întiiă, este ks ei mi-aă 

dată titlarile, registrele, uri alte doksmente în mena 

likăidatoriloră ; adesea dar ar remenea f5rz defense 

în kontra akuisniloră kreditoriloră.  Sogii likgidatori 

din kontra, konservs registrele mi toate titlsrile ue-i 

notă mina asănra sităagiei sosietegii; nentră dîn- 

iii dar nă este nerikol& ka ss noats fi grmaui ui 

neste uinui ani. 

Kz toate astea, zikă auesti axtoră, souslă kkăi- 

datoră ae a fostă zrmată de kreditori dame minui ani, 

aă o akmisne rekărsorie, adik notă reklama 

în kontra soniloră nelikăidatori ue sax liberată de 

krtre kreditori. — Observemă îns, kE aueastt re- 

- klamare a soniloră noate remzenea fr efektă de vom 

presennăne ks ucă-l-alui soni nă sănt solvabili. Ile 

de alt arte, mi kiar de ar îi solvabili, akmiznea 

xekarsorie nă este totă aueecarmi ka a kreditoriloră, 

Ama, de va fi vorba- de o soxietate în nime kolek= 

tivă, kreditorii ar fi mătătă zrma Ie fie-kare sonă 

solidară mi nentră totalsiă datoriei, de
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oare-ue souzlă ue reklamz n& noate uere de la fie- 

kare de kzt martea sa în datorie. | 

Alui astori, ks kari ne snim mi noi, zikă ks 
kiar somii lkăidatori vor fi liberagi dane 5 ani, ne 

kt va fi vorba de obliganisnile ue ei aă kontrak- 

tată ka son. În adeveră, &nă sogă ue se nămenute 

likăidatoră resnenite în sine doze kăaliteui: 10 aueea 

de vekiă souă, 20 aueea de likăidatoră. Aueste doze 
kăaliteni ssnt distinkte, mi nă trebue ss se konfan- 

de. Aueasta mai kă seamz este eroarea uelloră d'în- 

tîi aztori. Ka vekiă son ellă va fi în nosi- 

uiznea tător uellor-l-alui soni; adik, akyiznile kre- 
ditoriloră în kontra li, nentrz obligagisnile souiets- 
uii, se vor nreskrie uli în favoarea sa dene ainu ani. 
Dar ka likăidatoră ellă kat sz-uri dea, sokoteala, de 
valoarele we i saă înkredinnată, de îmnlinirea man- 
datalăi seă. Aui ellă a Ipsată rolslă de sonă, nui 
kontrakteaz» nămai ka mandatară; rin grmare aueea 
kstre kari ellă s'a obligată ka likăidatoră, adik kre- 
ditorii sei vor avea o akyisne în kontra Îsi în tim 
de 30 de ani. Avweasty kăalitate a avată legea în 
vedere knd a zisă ks wmreskrinmiănea de 5 ani se 
anlik mi în favoarea sa, 

UL. Imnmwrnirea souietruii este auea o- 
nerapizne nxin kare se dr fie-korui souă o narte de- 
terminate din fondală komznă, kare mns akm f&- 
sese indivisă între vekii soi. Ilrin lkăidanie sa 
determinată kare este fondzlă ue remene 2 se îm- 
D5BIni. Ani s5 mi realiseaz aueaste  îmrrBruire. 
Efektele îmnsrpirei între sont snt în generală totă 
ausellea ka, efektele îmuzrgirei între konmonitenitori, 

Eyre
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SECȚIUNEA IV. 

DESPRE CONTESTAȚIELE ÎNTRE SOȚI ŞI MODULUI 
DE A LE TERMINA. 

Arbitragislă a ksstată sr se nresinte omsălsi ka 
modzlă uellă mai natărală de a fi judekată. Vei ue 
aveaă o kontestagie alegea& doi sat mai mslui ar- 

bitri, adik alte mersoane din souietatea din kare f5- 
ea narte, uentră ka ss mion&npe 'assura Iretenyri- 

zniloră loră.  Aueasts înstiteuigne are dar o origine 

foarte veke. În evslă mezi se vede area desă în- 

trebzinniatp. Înss figăreazs mai msltă ka 5să, de kzt 

ka institamisne legals.  Legislamisnile modeme frkă 

din arbitragiă o adeverate institsuisne legal. Se 

afis ks arbitragislă este snă minsnată mizlokă de a 

termina o kontestanie.  Formalitenile snt îmnănina- 

te, keltselile snt maă mivă, mi msbliuitatea, este mai 

năuină mare. Sneranga de îmuskare moate mai le- 

sne si se realiseze de arbitri; amsnsnte komiilikate, 

kestizni de sokoteluri, se notă mai bine trakta de ni- 

mte oameni komuetinui. EHak' nentr& ue arbitragisl& 

este admisă mai la toate nauisnile Eroneane. 

Sznt dose felizri de arbitragisri. Iellg volzn- 

tarit ui aellă silită. ellă d'întîig, dane km nă- 

mele îl& arats, atîrn de voinua mpruiloră. Auestea, 

notă alege znzlă saă mai mzlui arbitri sure a jsdeka 

kontestania loră, afar nămai de va fi vorba de o 

kontestagie me kare legea o onrenite de a fi judekats 

rin axbitri. Alt-felă mexuile aă fakăltatea de a se 

judeka sa de arbitri saă de tribsnală.  Asest modă 

de arbitragiă se regăleaze dăne legea uivile, kare
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formeaz drentslă komznă în aveasts materie. (Ilart. 
3 kan. 18 desmre erotokrisie). 

Arbitragizlă silită este auella we se anliks dă- 
ne ordinea, legei, kare n atîrn de simula voinus a 
msruilor (art. 50 K. Kom.). Aseastz lege deklarz, ks 
ori-de kste-ori va fi vorba de o kontestanie între soi, 
mi mentră kazse de souietate, se va judeka, de kstre 
arbitri. Ama, knd va fi vorba de o souietate ko- 
mervial5, arbitragislă se imnsne de lege ka o neue- 
sitate me kare mwrile n o notă evita. De auestă 
abritagiă avemă a ne okăma. Linsele legei komer- 
diale se vor îmalini nrin disrosinisnile legei aivile, 
kare amă zisă ks formeaz drentălă komsnă în a- 
ueastr materie. 

Doze kondiuisni se merg de lege nentrs axbitra- 
gizlă sihtă. 

1 Ka kontestania sm fie între s0mi.— 
Ilin &rmare kontestagriileae ar avea sovuietatea, kz alte 
mersoane, se ns aă kăalitatea de soni, ssnt sănse la 
jeridikpia, tiibzmaleloră.  Assemenea ksnd se konte- 
st kzalitatea, kiar de sonă, saă esistinua kiar a so- 
uieteaii, atănui se înuelege km kestiznea se va, jade- 
ka de tribsnalslă de komeruig. Se kăvine dar ka 
kăalitatea de soză sr esiste rii s5 fie nekontestats, 
fie vorba kiar de o souietate în nartiainamie.  Destală 
este ka, souietatea, sz fie komeruials ; kui legea nă 
faue alti distinkyuisne. 

2 Ka kontestania ss fie nentrs kaxsm 
de sosietate. — Legea a admisă Jăridikyia arbi- 
trarp ks &nă ue esuengională, din kassz mai ks sea- 
me a ranortăiiloră komnlikate ue se afls între son, 
Ilin yrmare aueasts jszidikuie ns se anliks de kst
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knd va fi vorba de o kazss souialg, de o kontesta- 
pie relativ la kăalitatea de sonă. Dar sonii notă 

35 aibr kz souietatea ui alte relanizni uenz se mai 

referesk& la kăalitatea loră de soi. Asemenea kon- 

testanii kat neuesariă ss ss jădiue totă de kztre 

arbitri? Ama sn souă a frkată kă souietatea snă 

kontraktă de fornimente, snre a-i mrokzra diferite 13- 

kwări de kare are trebsinur; saă a figurată. mi ka 

Iskrstoră, ka fenkrionară nlztită allă souieteii. În 

asemenea kaze, kontestania ue se va aridika între dîn- 

sălă mu uei-l-alui soni, n mai este s&nmăss aibitra- 

gizlui, ui se va jădeka de tribsnalălă komeruială; 
aui souălă este în aueearmi nosinisne ka mi snă allă 

treilea ue ar fi traktată ks souietatea, 

Km se nsmeskă arbitri? 

Namirea axbitriloră se faue nrintr'snă înskrisă, 
săbt-însemnată de mpruile kontestptoare mi adeve- 

rită de tribsnală (art. 52). Auestă aktă ue moarte 

nămele de komnmromesă, este destală a areta nă- 

merslă mi nămele arbitriloră; : n este trebăin- 
us ase areta mi objektălă kontestaniei; ku aui ar- 
bitragizlă are lokă ipso jure; se mtie l' este vor- 
ba de o kontestauie între sogi mi nentră o kazs5 de 

souietate. La axrbitragislă volsntariă, legea uere ka 
aktal% si arate kontestauia ue are a se judeka de 

arbitri (art. 8); kzui akolo arbitragislă este fakzlta- 

tivă, n toate kaxsele se notă judeka nrin arbitri, mi 

kat sm se mtie de mai nainte kazsa ue va faue ob- 

jektală arbitragizlsi, 
Daka snzlă sa mai maluri din soni nă voeskă 

a nămi axbitii, tribsnalslă îi va nămi în lokălă loră 

(art. 54). yibenalzlă înss moate mrea bine st akordg
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znă termină msruiloră snre a-mi nămi arbitri. Dane 
esnirarea auestsi termină, mi kiar dăne nmirea f5- 

kzts de tribănală, mbruile înks kredemz notă nămi 
arbitri, daka uei nămini de tribnală nz a5 intrată 

în fonkuizne. 

Afar de aueasta fie-kare din meri îuri moate 
revoka arbitră, ne kzt timnă ellă n'a fostă înk'5 rrii- 
mită de sogă. Dar dane nriimirea, auestora, aueaste 
revokare nă mai noate avea lokă, frz konsimyimân- 
t3l5 aellor-l-alte rrryi. 

În aktsl nrin kare se nămennte arbitri, se mai fikseazs 
ni termină] k'snd are ss se termine jsdekata (art. 53), 
Daka nsruile n se vor akorda, tribsnalzlă va fiksa 
însămi auestă termină.  Kassa avwestei disnosiuizni 
este ka kontestaiile jzdekate nrin arbitri 's5 se ter- 
mine kstă se noate mai karsndă; ksui snslă din 
mrinsinalele skonzri alle legei a fostă skartarea, tim- 
rss jdekzeniloră uri îmnzpinarea, keltseleloră. Ns 
a voită dar legea sr lase indeterminată timuslă kt 
are s5 yin misiznea arbitriloră.  Daka, irpruile vor 
voi a nrelsngi auestă termină, o notă faue nrinti'zn 
altă aktă ii ks konsimuimîntălă tatoră. Altfel mi- 
sisnea Ii nsterea arbitriloră înueteazs îndats ue a 
ajsnsă terminzlă indikată de mru. 

Mai nainte de a vedea km a5 ss jădeue arbi- 
tii, 85 esaminsmă mesările ue se ia de lege sure 
a-i lsmina asănra natarei kontestaniei. 

“ea d'întiiă msărs we a trebuită sm se ia, a fostă 
negremită axeea ka arbitrii ss knoask' kazsa kontesta- 
piei (art. 55). De auweea legea obligz ne mzrui, a-uă 
da înskrissrile mi takrivsrile lor& arbitriloră, nentră 
ka avuestia, ss le esamineze, ui s5-uri uoats da ots-
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rîrea.  Aveast dare de înskrisări mi takrirări for- 

meazr instrăkuiznea înaintea arbitriloră. Ea are aue- 

eauii nătere ka mi aueea ue se faue înaintea jsde- 
kmtoriloră; diferinua nzmai este kz aueasts instrsk- 
mine este simnls, nesărrrss5. formalitpniloră de mro- 

vedărs uerste min art. 254 mi 255 R. O. Ama, 

simula denznere a takrireloră este destăls nentră 

arbitri, nentră ka ei st-nri moats da otprîrea.  Auea- 

sta îns nă-i onresue ka sr uearz, de va fi trebă- 

iny5, de mai mslte ori mi înfimarea sogiloră. 

Daka anslă din soui se va omrsne saă va în- 

iuzia s dea, takrirălă uerztă (art. 56), i se va năne 

de kmtre jdekstorie &nă sorokă de zeue zille. Ilrin 
zrmare nă arbitri d'adrentălă înseamnz auestă s0- 

rokă; ui ei se va adresa la tribsnală, mentră ka a- 
vesta, s mreskrie auellă sorokă. 

Daka nn în zeue zile auea marte nă-uri va 

denzne takriislă, tribanalzlă îlă va mai nrelengi de 
va, afla de kaviinus (art.- 51). În ori-ue kază îns, 
aaeast urelăngire ss nă& mearg mn a absorba 
sorokălă kare se va fi determinată, dăne art. 53, ka 
s5 jsdeue arbitri. 

Dar daka dăne treuerea, uelloră zeue zille ori a 

mrelzngirei loră (art. 58), ăna din nbrui înk's nă n-a 

denzst terminslă, atenvuă arbitri vor jsdeka kazsa dare 
esaminarea nămai a takrireloră ue se vor fi densă. 

S7 treuem akm la modălă ksm arbitri a% ss- 

mi dea otprîrea loră, 

Daka oniniznile arbitrilor vor fi îmnsruite (axt.59), 

sa% daka vor fi divisate ama în kt st nă se noate 

forma, o majoritate, legea de nătere arbitriloră a nă- 

mi sn3 sămarbitră nentrs ka auesta ss se rronsne
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asănra n&ntslzi neznirei, saă nentră ka, sninda-se kă 
na din oninizni, ss noat forma majoritatea.  Ar- 
bitri notă nămi ne auestă sănr'arbitrs fr sp kon- 
sălte moruile mi f5r5 kiar sr le ansnue. Daka înss 
axeste nsrui vor fi nămită ne sămr'arbitră în komrnro- 
messlă loră, adik în aktălă nrin kare s'a namită 
arbitri, atsnui auestă senr'arbitră va rem'snea, uri nă se 
va uztea nămi &n$ altslă. 

De nx se vor învoi arbitri assnra nămirei ssr- 
arbitrălzi, tribsnalslă îlă va nzmi în lokzlă lork. 

Knd este vorba de arbitragizl& volsntariă le- 
gea uivils în art. 15 (mart. 3. kan. 18) d asseme- 
nea arbitriloră drentslă de a nzmi sămr'arbitră, în kază 
de divisisne a oninizniloră.  Nă se vorbeunte îns de 
lokă de komnromeszlă nsriloră, nisi de tribănală; 
în kt auestă sănr'arbitră nă se noate NăMI, Niuă prin 
voinua, rreruiloră, niui dăne ordinea, tribănalzlzi; ai 
zrmeaze neambrată ka arbirtri sr se zneasks snre a 
nămi &nă5 sănr'arbitară. 

Sănwarbitri are s se rronănue assnra măntălui 
nesnirei, mi wentră ka darea oterîrei si se falk'z no- 
sibils, ellă katz ka ss se zneaskm kx na din onl- 
nisni snre ase forma majoritate. Dame art. 16 allă 
K. Uiv. tonă Jădekstorii a% sm zrmeze onininea i- 
solate a ssm'arbitralsi, Dar aueast disnosiuizne este 
esuenpionals, kontrarie nrinwinrslsi generală de ma- 
joritate, mi min &rmare n se noate anlika mii la &nă 
altă kază ferz ka legea se se nronănue formală. De 
aueea kredem kx în arbitragisls silită săm'axbitrzlă 
nă noate sr formeze ellă singară oniniznea, ui kat 
55 se &neasks ks na din delle-l-alte, de mi moate 
fi modifikats în ressltatală ci,
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O date ue sa mătztă forma o majoritate, aabitri 
katz s5-mi da otsrîrea loră.  Aueaste otprîre kat 
s5 fie motivate, adik s-unri arate kxvintele ne kare 
este basats. Dar fiind-ks arbitri nă sănt de kzt ni- 
mte nartikglari, fiind-k ci ns a% znă karakteră uz- 
blikă sme a da ordine de esekztare, otwrirea loră 
katz s nriimeask de la aztoriteile uivile karakte- 

rălă esekztivă. De aueea legea voemte ka ea ss se 
densns la kanuelaria tribsnalzlsă; ss se treak' în re- 

gistrălă tribănalălză uri ss se esekzteze, dăre o ordine a 
nrezidentălzi tribsnalzlzi, kare o va da dame trei zille 

de la dersnerea otprîrei la kanuelarie (art. 60). Ilin a- 

aceaste ordine, kare se skrie ne aseasts otprîre, ea 

dobîndemte karakterzlă esekztivă, adik aztoriteuile 
snt obligate a o faue ss se esekzte (*).  Eseksta- 

rea otprprei se faue konformă ks art. 313 din R. O. 

adik ka a tătăroră otpririloră jsdek'torieloră : de 
komeruiă. 

Ss vedem akm modzlă ksm se moate attaka 
otrîrea date de arbitri. 

Legea komeruials anănus nrinuinălă kotrîrea 

arbitriloră este ssnnsss la anelă, konformă ks drentală 

komsnă (art. 51). Ind din kontra va fi vorba de 

arbitragizl& volsntară, legea, uivilz, în ast. 20 (art, 
3 kan. 18) ziue kw anelzlă n este de lokă admisă. 

Aueasts disnosimisne a legei vivile formeaze o 
mare derogagie la drentălă komsnă.  Dreantr saă 

nedreants de va fi otprtrea arbitriloră volsntari, ns 

va fi ssnnăss la anelă; de oare-ue otprirea arbitri- 

  

(%) Done litera legei se nare kz nămai înshrierea în registrală se faue 

dsne ordinea nresidentelzi, iarnă uli esekstarea otvrirei. Dar asea- 

sta nrovine nsmai din o simnlt necsaktitidine de tradssere ,
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loră silimi este sămazss la anelă. Legea, sure a 
mreskrie aueasts disnosiuizne, a frkată moate auestă 

rauionamentă. Arbitri volsntari sănt alex de mbruă, 

de;bsna loră voe, mi fre ka legea ss le sileaske; de 
oare-ue mbrnile aă krezstă ks aă ss fie mai bine js- 

dekate de arbitri, elle aă înuelesă km n aă a se mai 

referi la o alts aztoritate; nrin &rmare deuisiznea, ar- 
bituiloră este definitive.  Arbitai siliui din kontra 

saă imnssă de lege; mpruile nz-i a mststă evita; a 
trebzită newesară se se jdeue nrin arbitri; dar daka 
otsrîrea, loră va fi nedreants, legea ss nă le îmnedi- 
ue ka uellă msnină s5 aneleze k'stre o aztoritate mai 
înalte. 

Auestă rapionamentă noate sm fie drentă knd 
e vorba de arhitragizlă silită. N este îns totă 
ama ksnd este vorba de arbitragizlă volsntariă. Ar 
fi din kontra snă d fortiori nentră ka otrirea ar- 
bitriloră volantari ss fie sănnsss la anelă. În ade- 
veră, auesti arbitri s'a alesă min libera voinus a 
mbruiloră, fir5 niui o imusnere din nartea legei. 
Dar din aweasts kazsz kiar karakterglă loră este imi 
mai mrivată, mi mai uzină legală, de kt allă ar- 
bitriloră siliui, kari snt imrsmă de lege. Kzm dar 
legea di însemnata, mstere de a, deuide fer anelă 
snoră nersoane atstă de msuină msbliue? Ile de alts 
marte, drentările arbitriloră snt konstatate uri limi- 
tate în komnromeszlă frkztă de Era.  Daka dar 
în awestă kommromesă nz li s'a dată drentslă ari ms- 
terea de a, judeka în uea din ărms instanyrb, nentră 
me legea, vine sr le dea aueastr nstere, în kontra 
kiar a mwbruiloră ? 

Ori-ksm înss ar fi, legea. este esmresz.  Nzanaă
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ksnd este- vorba de arbitragizlă silită, otprîrea arbi- 
trloră este ssnnsss la anelă.  Aucestă anelă se faue 

la, krtea anelativ» komeruials, saă kiar la tribăna- 
ls] de komeruiă daka, mererea va fi de 1,000 lei ka- 

nitalg. Ama, în kaze mai misi, tribsnalzlă de ko- 

meruiă însămi konstitse jăridiknia anelativp. | 

Dar morile kontestptoare notă nrea bine renăn- 

pia la drentzlt de anelagie. Se notă învoi ka otr- 

rîrea axbitriloră ss fie în uea din rm instannie, 

mi s5 ns mai fie sănussr laanelă. Ilotă faue auea- 

sta nă nămai knd arbitri vor fi fostă nm de dîn- 

sele, dar mi kiar knd se vor fi nămită de tribsnală; 
kwui legea n faue niui o distinkyizne. În ori-ue 

kază îns aueasts învoealr katr ss se fak în skrisă, 

ka pui komnromesălă nrin kare sa nămită arbitri; 
kzui aueastr învoealz se referemite la azterea ue kats 

s5 aibz arbitri. . 

Ori-ue sonă noate sr renănye la drentslă de a- 

nelă (art. 62). Legea n faue o esuennisne de kstă 

în favoarea minorelăi. Ama, ksnd într'o kontestanie. 

de souietate komeruials se vor afla niurte minori, tă- 

torele lor& ns noate rengngia la drentălă de anela- 

pie.  Kz aueasta legea a voită sp nrotekteze uri mai 

reală interesele minorelzi.  Daka înss minorele, nrin 

îmnlinirea formalitegiloră din art. 2 va fi dobsndită 

kalitatea. de komersiantă, atenai mtim ks se konsi- 

ders ka majore nentrs aktele relative la komeruizlă 

ses; nrin Brmare ren&nniarea ue va faue va fi va- 

labils. 

Komnromesslă min kare saă nămită arbitri, 

noate s aibr vre-ănă efektă assnra vedzveloră ui 

monutenitoriloră mbrniloră kontestotoare ?



102 

Dsne art. 311 din R. O. vedavele mi morteni- 
torii &nzi komeruiantă vor fi s&mrani joridilergiei tri- 
bsnalzlzi de komeruiă. Ama, aueste nersoane, de mi 
nă sănt komersianui, se vor jădeka totă de auel jă- 
dekptori ue eraă komnetenui a jădeka ne rsnosatală 
komeruiantă.  Auestă miinuină se anlik mi knd e 
vorba de arbitri? Katr ss distingemă: Kznd va, fi 
vorba de arbitragislă volsntară legea uivils în art, 
21 ziue, kw efektslă komrmromesslză înueteaze knd 
va mări &na din mruile kontestptoare. Ilin zrma- 
re arbitri nă mai notă fi komnetenni snre a jsdeka 
ve mormțenitorii auestei mbrui. Kassa auestei disro- 
siuisni este kr arbitri volsntari a devenită komne- 
tingi nămai arin voinua. mbruiloră, iar nă arin imnă- 
nerea legei; dar aueasts voinus ns trebze ss lege 
mi ne monntenitori, ama în kt ss skimbe jdek- 
torii ordinară însemnawi de lege. 

K'nd înss va fi vorba de arbitragizlă silită le- 
gea komersials ziue ks vedăvele, mormtenitorii sa 
srm'torii msrpiloră kontesttoare vor fi săunsrii la 
axelleanri vegsle ka, mi astorzlă loră (art. 61). Aui, 
în adeveră, arbitri sănt imam de lege; ei sant js- 
dektori komnetinui, kend e vorba deo souietate nui 
de kazse sowiale. Ilrin zrmaxre vedzvele mi uei-l-alui 
ărmstori ai &nzi sonă vor fi SBNIIBIUĂ, în ueea ue 
mivemte relanisnile ks sovietatea, la aueastz jăridik- 
gie, singăr nosibils în asemenea kază. Avmeasta, se 
srmeazt n nsmai în nrivinua, mormtenitoriloră, wi 
kiar uri în mrivinua altoră mersoane ue vor renresin- 
ta nersoana mortălzi, nrekzm kreditorii, legatorii sax 
donatarii sei. 

Kst desnre kanauitaţea ue kat 5 aibz arbitri,
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ne referimă la ueea we se ziue în kondika uivilr, 

(art. 4). În generală se notă alege arbitri oră-ue ner- 
soane, afarg nămai de auellea deklarate inkanabile 
de lege, nrekzm minorii, femeele, nebsnii, mi uei ue 

snt usblikă ksnoskaui de neonesti. Strpinii notă area 

bine fi alemi arbitri; kmui legea ns faze nisi o di- 
stinkuisne, mi ne dealtr marte arbitragizlă este snă 
mandată, kare este snă kontraktă de drentslă ginni- 

loră, anlikabilă la memâînteni ni strpini. Asemenea, 
zn% minore emanuinată noate nrea bine fi alesă ar- 

bitră, kwui legea n vorbemte de kzt de minorii ne- 

emanuinaui.  Daka, mrin grmare, &na din nzinia a- 

vătă înkredere într'snă minore emanuinată, nimikă 
nă 0 îmnedikz de a-lă nămi arbitre. 

Afar de aueasta fie-kare din mzrui noate rek- 

sa snă arbituă daka va fi rsdz de a doza sniur saă 

va avea interesă în auea kass5, ori se va afla între 

dînszlă mi &na din mprui o jsdekats, dune kzm se 

ziue în art. 228 mi 229 din R. O. 

Kmndă se va lenpda saă va mari snălă din 

arbitri, mi nă se va nămi altslă în lokslă Ii, legea 

vivile ziae (art. 21) nentră arbitragislă volsntariă, 

km auestă arbitragiă remsne f5r5 nisi o mătere, a- 

dik se desfiinueaze. Kst nentrs arbitragislă silită 

ziaem ks otsrîrea nămai a arbitriloră va fi fer5 tp- 

zie, iar arbitragislă n se va desfiinua; ui tribanalzlă 

va nzmi sn5 altslz în lokzlă uellzi we linsenute, da- 

ka nartea interesat» nă voemte a-l% nămi.  Aweasta 

este konformă ks disnosiuisnea art. 54 K. Rom. 

Mai observzmă în fine kr ns trebse s5 kon- 

fondimă me arbitri, ks aueă ranortatoră saă sokoti- 

tonă alemi de npruă sat nămini de tribănală, konform
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ka art. 310 din R. O., snre a esamina, sokotelele saă 

registrele snzi komeruiantă ; ku arbitri sânt adeve- 
rani jădekztori, ae aă sr dea o otprîre, în vreme ue 
uei-l-alui a& sv fak nămai ună ranortă assnra kas- 
sei înkredingate loră, mi tribnalzlă anoi înni va da 
otzrîrea sa asănra kontestaniei. 

Arbitragislă, în materie komeruialz este admisă: 
de majoritatea, nanisniloră exroneane. Ynele aă ad- 
misă arbitragislă silită în materie de soxietate; altele 
aă admisă ne uellă volsntariă în ori-ae felă de ma- 
terie.  Kondika de komeruiă franuess admitea arbi- 
tragizlă ka mi mea romsns. Dar o lege nose din 
117 Isliă 1856 desfiinus din kondika Franuiei axbi- 
tragislă silită; mi demise ks kontestaniele dintre souri 
mi mentă kasse de souietate se vor jădeka, de tribz- 
nalele de komeruiă. Sar kaveni sm se imite mii la 
noi aueaste skimbare? Nz kredem ks o asemenea 
modifikare ar fi folositoare. 

In adeveră, ksvintele ne kare sa basată legizi- 
torălă franuesă smre a skimba legea, a. fostă, kr astpză 
n5 se mai afli între komersianzi auea intimitate din 
sekalii trekzi; daka mrin arbitri legea a voită ss a- 
dsk naue, s5 nrevins nrowesele, anoi mi jădekmto- 
rii de komeruit snt animayi de auellanri snirită, ani 
ei kastr ss îmuaue ne nbrui; daka legea krezzse ks 
am'snz&ntele de sokotelzri rari regzlamente se notă mai 
bine esamina nrin arbitai srresiali, anoi uri jzdekmto- 
rii de komeruit notă sm zneasis kănomtingele ue- 
răte, mi ne lenot ameasta, la trebăinus, ci notă nă- 
mi 5nă arbitrs ramortatoră ka, sp-mi dea oninisnea 
sa asărra, kestisniloră ue ile vor mane. Kit desnre
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sekretă se noate pinea totă atztă de bine mi detari- 

benală, deklarnds-se seanna. sekretz. 

Ameste ksvinte notă fi adeverate; îns nămail 

menv la sn gradă. Se moate ka între komeriianui 

s5 nă fie mare intimitate; îns aueaste intimitate 

va fi kă atst mai msgină mare, kz kst ci vor fi ne- 

ksnoskăni snii altora; dar între axbitrz mi aellă ae 

Ta alesă esists mai mălte ksnomtinub, mai măltb 

înkredere, de kzt ks judekmwtorii, kare adesea sănt 

nekănoskăui nbruiloră kontesttoare. Ile de alte narte, 

jsdekwtoriă n notă niui o dat fi animați de sniritală 

de îmnmuzire ue-lă notă avea arbitri, kari sânt k&no- 

skană kă mwbruile, ui se intereseaze mai direktă la 

rvouesslă lor. Asemenea uni nentră esaminarea s0- 

koteleloră mi am'enănteloră nă se noate faue de jsde- 

kmtori, kiar ksnd ar nămi &n& ranortatoră, ks atsta 

esaktitate mreksm se noate faue de arbitri, wellă mă- 

mină din kassa măluimei okananisniloră săi jă- 

dekmtoră.  Sekretală kiar noate fi mai măltă divăl- 

gată de jzdekstoră de kst de arbitri, kari a% sne- 

giala înkredere a msruiloră. 

Afawz de auestea, kzte alte avantage netsg'5ds- 

ite, n ne nresints arbitragislă! Ilrouedzra aui este 

măltă mai simnls mi maă renede. Keltzelele mai nă- 

uină însemnate. Ilrin &rmare kontestagia se va ter- 

mina mai kărsndă ni mai ks msuină nregă. 

hoate auestea fakă km noi ne nronsnupmă Ilen- 

tr menninerea sistemălsi de arbitragiă, sistemă kare 

adzue folosă indiviziloră, fere a adsue nisi 0 vt6- 

mare souietBuuli.
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TITLUL IV. 
DESPRE PUBLICAREA AVEREI FEMEI UNUI COMERCIANTU. 

  

O obliganisne kare este imnss la ori-ue komer- 
xiantă, este de a faue kznoskată nsblikslsi kare este 
averea temei selle. Dar nentră ue legea were o as- 
semenea, rmzblikare ? 

În legislanisnea franuesz, we servi de modelă 
legei romzne, sănt mai mzlte regimări de mwritare, 
În fie-kare din aueste regimări drentările femei xi 
berbatălzi difereskă.  Brbatzlă are drentari, mai 
măltă saă mai nspină întinse asănra dotei femei, dă- 
ne regimslă ssbt kare s'a kzsstorită. În aseaste le- 
gislanizne se înuelege win ărmare ka, b'rbatzlă ss 
fie obligată a areta nsblikalză regimălă m'ritagizlzi 
seă; kzui kreditslă seă va fi mai maltă saă mai nă- 
Nină mare dzne natsra, axestai regimă; wei all tre- 
ilea notă kontrakta k dinsslă ku mai măltr sigs- 
rani kEnd vor ksnoanute drentsrile ]si asănra do- 
tei femei selle. 

La noi, ar nztea, ziue dineva, aueasts nsbliuitate 
nă mai este atztă de neuesarz welloră Mall treilea. Se mtie în adeveră kr avemă ănă singară regimă, 
ne well& dotală. Drentavile brbatalzi asămra dotei sănt min &rmare ksnoskzte de mai nainte.  Ellă n 
noate nisi înstrpina, niui inoteka dota. femei selle ; va Isa nămaă fsktele ue ea mrodăue. VYei d'allă trei- lea vor natie dar kg bzrbatslă n moate vinde sa inoteka; îmi vor faze dar kalkzlele loră nămai ne averea, Ii, iar n mi ne a femei,
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Este adeverată kw la noi esists nămai snă sin- 

gsră regimă. K toate astea, msblikarea averei fe- 

mei komerdiantălăi mresints înk interesă nentră uei 

Wallă treilea. În adeveră, berbatslă ar stea s3 fa- 

ks ne uci Walt treilea sr kreazs ks bsnzrile dota- 

le sant alle selle; kw nrin &rmare le noate vinde saă 

inoteka, sas din kontra, la kază de trebzinus, arin 

înmelegere ks femeea sa, moate areta, nimte bnsri 

alle selle ka, bsnzui dotale, snre ans se nztea vinde 

de kreditori. Dar nsbliuitatea ue se de avere fe- 

mei omrermte aweaste frasds. Ile Ing aueasta frăk- 

tele dotei konstitse snă venită nentră berbată, venită 

miurtoriă de kare ell& moate dismne dune vote. 

Axest venită este o garannie nentră ei ue aă kon- 

traktată ks bprbatălă ; kpui se moate întrebsinua sure 

a se nlsti obliganisnile selle. Sare a se ksnoanmte 

îns, auestă venită, kats ss se tie kanitalălă ae-lă 

mrodue, adik fondslă dotală. Vei dallă treilea not | 

da kredită bubatslzi done km fondslă me va uro- 

dzue venitală va fi mai mzltă saă mai nsuină în- 

semnată. Ile kings axeasta femeea, afars din dots, 

noate s5 aibz o esomiks, kare va nrodsue snă ve- 

nită asăura koruia nămaă ea singsrs are drentală de 

a disusne. Brbatălă îns5, srmre a-mi m'pri kreditzl, 

ar stea faue si kreaze ne sei dallă treilea ks n 

se afis esomriks, mi ks totă venitslă este allă li. 

Ye mizlok& ar avea ei Wallă treilea sm konstateze 

adeverslă, daka ns va fi nsblikate foaea de dot &n- 

de se arat kari sent objektele adeverată dotale? 

Vedem dar ks &nă mare interesă esiste nentră 

ka, averea femei komersiantălăi s5 fie ksnoskst de 

yeă dallă treilea,
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Km se faue aueasts nsblikare ? 
În generală modzlă msblikrei werzts de lege . 

nă este destslă de reală, destzlă de înlesnitoriă nen- 
tr usblikă, se uere nsmai simula înskriere în regi- 
stră a aktalzsi dotală; ueea ue n e de ajsnsă. Le- 
gea mrevede doze kazari: 1 Kznd o nersoans kp- 
srtorit va voi sr se negsustoreask ; 2 Knd o 
nersoanr, ue este komeruiantă, va voi s5 se kpsr- 
toreaske. | 

Ilentrs welă d'intiiă kază (art. 64), legea dekla- 
vb k5 nimeni memînteană, sag striină, nă va mstea 
Ss, komeraieze mai nainte de a fi îndenlinită forma- 
litzmile erste nrin ast. 335 din R. O., adik mai 
înainte de a fi înregistrate foaea, sa de dotr, kon- 
formă ks disnosiniznile legei.  Ilrin aueasts înregi- 
strare uei d'ailă treilea vor mstea avea mizlokă de a 
Iza toate informzsile ue vor voi asăma dotei femei, 
Daka, foaea dotalz, ns va fi înregistrate, bzrbatală 
nă va stea, ss komersieze, mi nrin ărmare n i se 
va da natents. 

În kazslă allg doilea (art. 65), adik knd snă 
komersiantă va voi sr se ksstoreaskm, este obli- 
gată, în sorokă de trei lsni din zioa ksstorici, s5 
nvesinte foaea sa de dot snre a se treue în regis- 
trălă tribsnalzizi. Alt-felă aueastm foae nă se vagi- 
nea în seamr, dare kum ziue art, 335 din R. O, 
nn ărmare bbrbatălă n mai moate reklama, dota 
mi darzl& din naintea, nănuii; Imi dota femei se va 
sokoti ka o esonrikr, 

Ile lsngz aweasta, legea mai adaogr o sank- 
Misne nenals, dăne kare well ue va fi srmată 
în kontra artikolzlzi nostra se va nedensi, în kază



109 

de falimentă, ka bankrstară fraxdslosă, adik se va 

osîndi la înkisoarea Gizrgislsi say a Brzilei de la 

doi men la winuă ani (art. 336 K. Kr.). Aueasts 

sankyiisne a, legei este mrea severz ini esageratb; nă 

se afl de lok& mronoruionatr k3 vina auellzia ue se 

nedensemte. De aueea kredem ks ns se aulike nisi 

o dat de kptre tribunale. Legea, komersiale a Fran- 

diei, kare fs modifikat foarte msltă min o lege din 

1838, îndzlui aueasts nenalitate, rredensind ne kzl- 

mabilă namai ka sn5 bankistă simnlă.  Axeasta ar 

fi fostă justă se fak mi legea noastre. 

Dar ne va întreba uineva, nentră ue legea în a- 

este doze kazari ue vezărsmă, uere ka foaea de dot 

sr se înregistreze? Aă n toni borbanii sânt s&nzuri 

la aueasts formalitate? A% n ziue legea kr nentră 

uei ue vor &rma în kontra foaea de dott nă se va 

pinea în seams, adik dota se va sokoti ka o eso- 

mik me kare bsrbatzlă nă o noate reklama? Ilen- 

tră ue legea a mai frkstă atanui nentră komeruianri 

o disnosiuisne smeuials ? Aueasta ar fi adeverată, daka 

topi brbagii ar fi obligaui ka îndats dăne krsbto- 

pie sB-uri inregistreze foaea de zestre. Înse aueasta 

n are lokă: legea ziae din kontra ks drentală br 

Datali de a uere dota n se nreskrie de kstă dăne 

10 ani (art. 7 mart. 6 kan. 1 K. Wiv.). Ilin sr 

mare în totă dekarsălt adestăă timnă elle noate sz-uui 

înregistreze foaea dotals. Dar legea komeruiale 

skarteaz auestă timnă; ea oblig ne nersoana krB- 

sztorite ue va voi s5 se negsustoreask'b SB-IUĂ  În- 

registreze foaea maă nainte de a-mi înuene komer- 

uizlă ; ne de alts narte, komeruiantalzi ue se va k5- 

smtori îi de nsmai &n& sorokă de taci lzni nentră
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înregistrarea foaci. Ko auestă modă uei d'allă treilea 
nă vor'sta 5nă timnă Isngă sure a afla uelle kanrinse în 
foaea dotals; ui mai în auellanri timnă k înuenerea 
snekălaiei, ei vor nstea, afla kare este averea femei. 

Legea sănnsne nă nămai ne msmenteni, dar ui 
ne strzinii komeruianni, la formalitatea înregistrprei 
foaei dotale.  Aueastr formalitate intereseazs kredi- 
tslă mi me uei dallă treilea. Ilin zrmare ini stire 
inii komermianui katr ss se smn la dînsa, Ama 
znă strbină ue se va kesztori în Ilrinainată, n va 
mătea sr înueans komerzizl& se mai nainte dea-rni 
înregistra, foaca de dots; sas daka era komeruiantă 
knd se va fi kesstorită, are snă sorokă de trei lsni 
nentră îndenlinirea auestei formaliteui. 

Daka înss snă strpină komersiantă n se va, 
kssston în Ilrinuinată (art. 66), wi va voi a-mi kon. 
tinăa, negonizlă seă, va fi înkr ssmss% a înregistra 
saă originalzlă foaei selle de dot sat intins de a- 
uestă originală, o konie dzne dînszlă adeverit» 
de tribunale. Legea were ka kiar originalzlă se fie 
„adeverit de astoritate; n arate înss kari tei- 
banale kat ss fakr aueaste adeverire, uelle rom'- 
ne saă uelle din nara unde streinzlă sa ksstorită? 
Negremită kats si fie tribunalele strpine; skonală 
legei nrin aueastz adeverire a fostă de a se asigsra 
de veritatea, foaei dotale, daka objektele aretate în- 
tînsa ssnt ks adeverată dotale, Dar ue altr agtori- 
tate moate fi mai komnetints sure a mtie aueasta de 
k'st aweea, kiar znde s'a, uelebrată m'ritiurslă, uri s'a fekstă aktslă dotalg? — Ile de alts narte legea. d 5nă termină de mase lzni nentră îndenlinirea forma. 
Jtzyuiă înregistrprii.  Avuestă termină, ziue ks înuene
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din zioa menerei în kskrare a auestei kondiui. O dat 
îns kondika năss în lskrare, de knd are ss în- 

ear welle mase lsni? Legea nă se esnlikr asănra 

adestăi nsnktă. Dane sniritălă ei kats îns sp Zi- 

semă km uelle mase Isni înuenă sa de la ajsnge- 

rea komeruiantălzi streină în Ilrinainată, saă din 

zioa kssztorică selle, daka ellă va fi fostă deja ko- 

mergiantă în Rom'nia. 

Ilrekzm legea a voită ka aktslă ue adzue o dotb 

bsrbatslzi si fie înregistrată saă nsblikată, totă ana 

kmsta si voeaskm de a nsblika mi aktălă mrin kare 

se retrage de la bsrbată aueaste dots. Ama, legea 

voemte ka aktslă de judekate kare va deosebi saă 

va desmsryi re soui, saă kare va asigăra dota femei, 

5 fe dată în ksnomtinua nsblikălzi arin o linire 

nermanent5 de doze Isni la tribsnalzlă lokzlzi nde 

se negăustoremte berbatslă sa% femeea. O modifi- 

kagie în adeveră sa fekstă în starea komeruiantă- 

Isi; ameasts modifikagie katt st fie ksnosksts de 

usblikă, ka mi aktslă dotală. Alt-felă interesele 

xellor d'allă treilea ar săfferi, daka n li se vor faue 

kanoskste aueste skimbzri. — În kază de neobser- 

vare a auestei formaliteui, souzlă komeruiantă, în 

kază de falimente, se va nedensi ka bankrztară fraă- 

dzlosă; disnosinizne. severb mui disnronorgionat'p, 11 

ksm am avstă. okasisnea so artmă. | 

“Poate disnosiniznile ksnrinse în title auesta, nă 

ssnt năse în nraktik, ka maă mazlte alte disnosinizni 

alle legei komeraiale.  Nisi snă komeraiantă nz-rui 

învegistreaz averea soniei selle, ssbt kavîntă de a 

se konforma, legei komeruiale; uei maă mălui niui kB 

kanoskă aueaste lege. Daka se faue înregistrarea
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foaci dotale, aweasta, este nentrs a se konforma kă 
legea uivils, smre a nztea reklama dota. . 

Ktă nentrz strsini nreskrinuisnile lege le snt 

mi mai neaulikabile. 

Aueste disnosimizni kat dar ss se stsdie, ka o 
simnls teorie, ntns ue se vor faue anlikabile. 

TITLUL V. 

Despre Bursele de Comereiii, mizlocitoră de schimbi 
și Samsari, 
  

SECȚIUNEA 1 

DESPRE BURSELE DE COMERCIU. 

Avyia ănei nauisni are diferite sorginte nrim 
kawe se modzue.  Aueste sorginte ssnt: msnka, 
kanitalslă, komeruizlg. 

Thin mănks, dsne km am vezstă în întro- 
dakpiznea noastre, se înuelege krearea saă forma 
objekteloră de konsămanie. În alte kavinte, msnka, 
este mrodăkyuisnea kiar.  Ilrodzkstorii în generală 
s&nt aueia kare kreeaze materia, mrimitiv5, saă aueia 
kari ls6nd aueast materie îi d o nose forms, 0 
noăe valoare. Auestă fenomenă de a kreea materia, 
sa de a-i da o alte forms, konstităe mănka nro- 
II zis5, 

Kanitalzlă n este nimikă altă de kt Mă&n- 
ka realisate.  Oxi-ue objektă kare deja este nrodzsă
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devine sn3 kanitală în msna uellsi ue-lă nosedz. 

Ama kaltivatorslă kare mi-a fokată kEmnzlă s5 IIto- 

dsks o ksteuime de gre, va moseda anoi auestă 
git ka int kanitală; min transmiterea Isi, ellă va 

mătea avea alte valori saă alte objekte. Ile lene 

aveasta, toate instr&mentele de nrodskuisne konstitze 

mă kanitală: keltselile ni lskrptoriă, marminele 5- 

nzi fabrikantă, konstităe atstea kanitalări nentră dîn- 

urii, Ama materia ne kare omslă lskreaze saă kă 

kare Iskreaze este snă kamitală. Iellă d'întiiă ka- 

nitală a fostă dată omălză gratis de ktre înspui na- 

tara. Mai terzit îns axdestă kanitală fă transformat 

mrin mănke.uii omzlă nă-mi-l'a matstă urokăra de kt 

rrin mănks realisate, adiks în skimbă de ună altă 

kanitală. Aueia kari nosedă aueste instrămente de 

lskră ias năme de kanitalisti;, mi kreditslă amă ve- 

zată kw n este altă de kt totalzlă institeuisniloră 

min kare kanitalslă trege din msna kanitalistiloră în 

mna mrodskmtoriloră.  Ilrin ărmare, kanitalslă mo- 

sedsnd& instrementele min kare se faue mrodakuis- 

nea, uui transmitend aueste instrămente în m'na nIro- 

dskwtoriloră, devine nreksm amă zisă, O sorginte a 

aveniei nsbliue uri nrivate a znei nanisni. 

Ket desnre komeruiă, amă vezată destslă 

în introdzkpisnea noastr5, kăm ellă msremte atztă 

nrodzkyuisnea kt mi kanitalările, rin transnortslă 

mi skimbslă objekteloră. 

Dar ne lengr komeraiă amă vezstă 5 se maă 

adaogr mi 5nă altă elementă, adik snekslapia. 

Am identifikată kiar „uestă elementă kă komeruislă, 

Lui amt zisă km aktele de snekslaie sint în ge- 

neralt akte de komeruiă; kBui nrin sneleulagie se în-
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uelege, într'sn& sensă generală, intennisnea de a 

skoate benefisizri din skimbslă objekteloră. 

Dar min suekzlanie se mai înuelege mi miile 

de kombinanizsni ue se fakă snre a realisa uellă mai 
mare benefiuiă nosibilă.  Aui snekzlania n este nă- 
mai simunlg transnortă saă skimă allă objekteloră; 
di la aueste elemente se mai adaogr mi snă altă e- - 
lementă morală, elementă de kalkzlă, de nrevedere, 
de sakrifiuiără kiar nentră momentă.  Elementală în- 
s5 de transnortă ui skimbă nmoate linsi ks totslă; 
atsnui remsne nămai elementălă morală, mi snekă- 
lauia totă esistp. 

Ama, de esemulz, o mersoans vezend kr kani- 
talsl& seă nă-i modzue destălă interesă, îl& îmrrs- 
mt &năi armatoră de korshii, kz aueaste kondi- 
misne, kr dakr marfa ue se afis în korabie va eri, 
va nerde uri ellă kanitalzl& seă, daka din kontra va 
ajsnge bine la nortă, va avea 50 “|, în benefiuizri. — 
lia o snekxlanie. 

Bnă ingineră mekanikă afis mizlokulg de a iko- 
nomisi 50 *, din krbănii destinaui nentrs manuină 
este ka kzm ar fi deskonerită o mins de ksrbană, 
ue ne fie-kare zi îi d auelle 50 «7. A keltaită malte 
săme snre a ajănge la, axea deskonerire; dar reemind, 
îuri asigăr mari benefiuizii: — Eaks o alt snekzlanie. 

Bn& evenimentă nolitikă adzue o mare nanik's; 
nreuălă kaseloră sa% nrmîntalt skade ks 30%. O 
iersoanb ks mrevedere, kznoaunte ks auell eveni- 
mentă este trekztoră, kămmbr5 mai mălte rronrie- 
tEui, mi meste nzyină le revin!le kz mari avantage:— 
O altr snekzlagrie. - 

Assemenea, snekslauii uri malte altele ka dînsele,
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se demprteazs de ueea ue amă nsmită akte de ko- 
meruiă. Ilentră &nii ekonomisti ell& konstităe o sor: 

ginte diferints nentră avăuia msblikr. 
Ori-kzm ar fi îns5, snekzlagia joakz &nă mare 

rolă în komeraiă; ea domineaze kiar nordskyia, ki 
nrin ingenioasele ei kombinanii mrodzkuiznea, karita- 

lrile, skimbslă, kreskă în o mronorgisne mai mare. 

Suirital& de snekzlauie faue sr se vaze nersuektiva 

de benefimizri. IIli îndats ue auestă snirită mul a- 
ueast5 mresnektive esists, nimik& ns mai resiste în- 
trenrinderiloră uelloră mai mari mi mai kztezztoare:; 

Dar auest snirit de snekzlamie îmi are uni ellă abs 

sările selle, martea. sa uea rea. Ilrekzm oră-ue insti- 
touisne souials se moate transforma în abăsă, uri 

noate adzue kz sine mai mălte inkonveniente, asse- 

menea este ui ks snekslagia.  Kreditslă, kare în 

minviră este atstă de ztilă, a adzsă usăra; lkomer- 
sislă a dat namtere mononolălsi mi nrivilegizlăă; srre- 
kalamia s'a sămmss uri ea auestei lege komsne, cor- 

ruptio optimi pessima; eaa înkărageată ne na- 

rasini, ne intrigangi, me înuelztori. Îndats ue a Isată 
auestă karakteră înueteazs de a mai fi snă mizlokă 

legitimă mi onestă de nrodskuizne Ii înavăgire. — 

Mai mslte nersoane se afis îmnregizrălă snei mese; 

zanele îuri nerdă avănia, altele se înavăneskă nmai 

urin efektzl& &nei simule k'rui, &nei nrinsoră, saă 

jokă de norokă. le este aui mai mzltă de kzt o 

snekslagie injăsts uri ilegitims ? — Gavermnzlă nsne 

în adjudikanie fauerea unsă drămă de feră. Mai măl 

te souietipi se uneskă ka s5 n konksreze la, me- 

zată, ui se învoeskă de kondiuisnile adjudekanii. Lui 

vor îmrrbrpi anoi akpisnile între dînsele. Ks 100-
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dălă awesta elle karrsts esnloatarea dramslză ne ter- 
mină de 99 de ani, de oare-ue alt-felă lar fi avată 

nămai ne 50. Ve este aueasta mai măltă de krt o 

koaliuie, o intrig? — &n& ministrs kănoaante o no- 
velz molitikz foarte imnortante.  Efektală ei va fi de 

a, aridika, valoarea efekteloră msbliue, kari sânt sk'- 
zăte. Mai nainte îns de a afima, de a nsblika a- 

ueasts novels, nrintr'znă agentă sekretă allă seă, ellă 
kămrers la bsrsz effekte msbliae ne snă nrenă mikă; 
a doăa zi dsne nsblikarea noveli, le revinde ks snă 

mremă mare. Ye este aueaste snekzlagie mai msltă 

de kzt o înuelstorie ktre msblikă? 

Ama, snekglania înri are mi ea martea sa uea 
ban, ui martea sa uea rea, sas abzsive. 

Barsa este mai ks seamr lokslă snde se fakă 
uelle mai mari ui mai renezi snekălanii. Dar la 
bars se mai faue vinderi uri kămnerzri. Snekzla- 
ia nronriă zise resălte mai alesă din transmiterea 
kamtalzriloră, reksm vom vedea mai twrziă. 

Dsne definiiznea legei bursa este o adznare de 
negăustori, de kmnitani de korzbii, de mizlovitori de 
skimbă mi de samsari, ue se ărmeaz ssb de anroa- 
ne nrivighere a Domnzlzi (art. 68). 

Ama, dsne lege, bsrsa este adănarea kiar ako- 
meruianniloră. Înt'snt& altă sensă, bărsa, este lokzlă 
znde se faze aueasts adnare. 

Ka adznare de komeraianui, bărsa ns a nstată 
fi o institspizne absolstă modern. La nonzlii uei 
veki nă s'a simyită oare trebsinur ka komeruiangii 
ss se adsne snre a trakta de affauerile lor&, de in- 
teresele lor&? Daka nzmele a, linsită fanta îns se 
vede la nonslii uei mai antiui, Fenisiani, Grevii,
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Kartagenesii, Romanii, rekzm mi în evălă meziă Ge- 

novesii, Venenianii, Olandesii, Ilortsgesii, la tonă a- 

vesti nonoli, snde komeruizlă a avătă seva IMIIOI- 

tanu5, komerdiannii se adena la enoue mai msăltă 

sa% mai megină regălate, snre a se konsălta, as&nra 

onerapisniloră loră nui a-mi înlesni transakyiele. 

La Roma, 500 de ani înainte de Kristă, se afla, 

kiar sn% lokă snesială nentră adenarea komerian- 

piloră.  Auestă lokă avea namele de Collegium 

mercatorum. 

În sekolslă allg XVI-lea, în Flandra, la oramslă 

Bruges, se fondz aellă dintii amzemîntă s5b 

nsmele de bursz. Axnestă nsme se ziae kk vine 

dinti'o n&ng'%t (bourse) we era skslntatz  d'asămna 

intorriă aestăi amezemîntă. a | 

Dame aaeea, se mai fond o bărs la Toulouse 

în 1549 mi la Rouen în 1566; xea din Ilaris f5 

fendate în 1124. | 

Ama barsa, ka snă lokă destinată nentră adă- 

nrile lkomersianniloră, este o institpisne legalz, e- 

mite din trebsinuele kiar alle komeraizlzi. Ka adă- 

nave kiar de komeraiannă, znde se fakă vinderi xi 

kamnerpri, &nde se înlesneskă twansakyuiele, &nde se 

snekzleazs ne transmiteiea kanitalsriloră, instităiă- 

nea barseă este identike kă toate auellea kari ser- 

veskă la îmmsluirea mvodzkpiei, la renedea girkălare 

a kanitalsriloră.  Eakm nentră se n5 am voită a vor- 

hi de bzrss, mai nainte de a vorbi de mizloauele nrin 

kare se mbremte mvodzknia mi avsnia usblike Ii 

nrivate. | 

Dar bzrsa nă se noate institai întw'ană stată maă 

nainte de ue transakuiele komeruiale vor lăa 0arer
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kare desvoltare. 'Trebse negremită ka skimbzlă mi 
kreditală s fie destzlă de înaintată, nentră ka one- 
ragizni însemnate sv se fak ne nresintarea &n3ă sim- 
nl titlă, &neă simnle xmwrtii. În adeveră, la tergari 
ksmyrsrile mi vinderile se fak% urin objekte în na- 
tars, kă o tradigie realz. La bărs5, kare uri ea este 
snă tprgă, ns se afis nisi marte, nixi objekte în 
natsip. Transakpiele se fakă nzmai ne simule titlară, 
mrekzm noliue, akuisni în drămsri de fer sa în 
alte souietrui ue aă kursă la bărsr, akyiznă asănra, 
statălsi, ect. Se noate rea bine faue la bărss ui 
kămnerpră sat vinderi de msrfări; dar objektele n 
se transmit kiar în lokzlă snde s'a frkată tokmeala, 
nrekzm se întîmnls în tergsrile ordinarii, 

Afars de avantajele ue nresinta barsele nrin în- lesnivea oneranisniloră komeruiale, am mai vezztă în introdskyiznea noastus ri alte avantage. La barss, komersiannii se notă vedea la zille wi ore fikse, fir 55 nearze nă timnă mreuiosă snre a se întîlni în alte mii. La bărss, tonă komersiannii a o IIOSI- Nisne legal; niut znălă n este nressunssă a faue uea d'întiiz oferte. În fine, la bzrss komeruiannii notă afla. novelele welle mai imnortante ue interesea- z5 komeruizlă, nrekam uri nreuslă ksrentă all mr- foriloră mi allg akuisnilorg. 
Barsele înss nresint IUi Oare-kare inkonvenien- te, ressltată allă unei snekzlaii nessnioase sax ille- gitime, mi ne kare le vom vedea mai bine esami- nsndă onerauiznile ue se fak& la barse. 
Vom esamina dar mai întăi kari sant Onerayiă- nile ue se fakă la bzrss, wi anoi vom vedea, modzlg kăm se fakă aueste ONerarisni,
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Ş$. 1. Diversele operațiani alle bursei. 

La bears se fakă o sms de ouerapizni alle ke- 

oră skomt este de a înlesni transakgiele komeraiă- 

Îsi intemă mi esternă, de zskată saă de ars. N&- 

merslă auestoră oneragisni nrekzm ui modzlă ksm 

se fakă, differeskă dne organisarea bursei fie-k'rei 

peri, uri dărne regslamentele smevuiale alle fie-kwrei 

burse. La noi bărss nă avem înks, nrin &rmare 

niui regălamente sueuiale la dînsa. Kz toate astea 

art. 69 a enămerată mai. mălte oneraniznăi ue se fakă 

la burs5. Et desnre modălă ksm se fakă aueste 

oneranisni, mrekzm mii desire administrarea bursei, 

auestea remznă a se regăla de regălamente sneviale 

mi de obiueiă. 

Oneraniznile ue se fakă la bărss determineaz'b 

acea, ac se nsmemnte kărsălă bsrsei. Ilrin auestă 

karsă se înuelege mvenălă kzrentă allă monedeloră 

mi all& molimeloră, nrenslă kă kare se vadă mp 

farile, kostsl navlslăi adikp allă înkivierei korzbieloră, 

nrenălă- transnortălsă re sskată mi me armwb, în fine 

valoarea effekteloră nsbliue. 

Dose sneuii de oneranisni, de natărb distinkts, 

se fakă la barse. Ile deo narte, se faue vinderi mi 

lkamnersri de merfari, de molime, saă înkirieri de ko- 

rpbii, ori de tansnortsri; ne de alts narte se ne- 

gonieazb nămai aueea ue se nămerute effekte us- 

pliue.  Aueste doze oneranisni, în &nele meri, - se 

fak& în bastimente deosebite; în altele, se fakă în a- 

aellamă bastimentă, însz la ore diferite. Ile linge 

aueasta effektele msbliue nă se notă vinde de kpt la
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bsrs5; în vreme me, uwelle-l-alte oneranisni se notă 
faue. mi afars din bsrse. 

Vinderea saă ksmnrarea merfgriloră se fakă la 
bsrst ka în alte diferite tîrgari, k deosebire nzmai 
ks asi ns se afls kiar objektele în natărs. Vinde- 
rea îns ii kimrbrarea effekteloră msbliae mi nri- 
vate se faue numai ne nresintarea snză titlă.  Avestea, 
fakă objektală snekslapiei nronriă zise. 

Eftektele nsblise sint uellă mai însemnată ele- 
mentă all oneranisniloră ue se fakă la barsr. Ilin 
effekte nrivate, sat effekte de komeruiă se înnelege 
nolimele.  Ilrin effekte mzsbliue se înnellege mai kz 
seams, oare-kare kreanme, oare-kare aknizni saă za- 
nise, km ziue legea, în kontra Statulzi. Dar afarg 
de. aueste kreanne în kontra Statslăi, mai sănt mi 
alte akypisni kari noarts nzmele de effekte nsbliue, 
S5 vedem dar kari sănt în generală în Erona, eftek- 
tele we moarte nămele de msbliue. Aneste effekte 
sănt: 10 Rentele asănra, statstălzi, adik datoria Sta- 
tslsă; 20 akyiznile komnanieloră saă souieteyiloră ax- torisate de Gzvermă, mreksm sosietruile unei bsnui 
Hsbliue, snsi dramă de fer, ect.; 30 kreannile asx- ma Statzriloră strbine, saă fondzrile strsine kari sânt admise a se snekzla, la barem, 

Ss esaminsm renede ne fie-kare din aweste ef. fekte msbliue. | 
1” Rentele assnra Statslzi. — De ordi- dinariă, venitală ni Stati n5 este de ajsnsă nen- îră keltzeli. Mai tot d'asna se afis snă definită, Gvernzlă snre a akoneri asestă defisită, alearg la snă mizlokă, atstă de nraktikată de indiviză, la îm- mămătă,  Asestă îmnramată se faue ku kondinisni
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mai maltă sa3 mai msuină avantagioase mentră g&- 

vermă, dame km ordinea nolitik este mai stabil, 

mi esistinua, sa este mai msăltă saă mai năuină si- 

găr5. Dar ori-ksm ar fi, îmmremstălă ue faue Sta- 

telă diferesue de auella, allă nartikălariloră.  Ssmele 

ue îi se d ns se mai întorkă înanoi, aellă nzuină 

dsne km se obiunzemte mai adesea. Ama, . kredi- 

torii Statslsi ns mai a5 drentălă de a-mi aere kani- 

talzrile îmnramsztate, ai nămaă venitălă oră, adik 

renta, me kare Statslă se obligz a o nlpti în rer- 

metsă, de &nde uni nămele de rente nerne- 

tae. Statală înss, ka debitoră, îmi konservE dren- 

tală de a întoarue, knd va voi, sămele ue s'a Îmnrs- 

mutată. Ama, kreditorii Statalsi nă notă S'E-IIi re- 

vear's kanitalsrile, Statălă îns le moate înanoia. 

În skimbă de kanitalzlă e nriimerite, am zisă 

km Statslă se obligz de a nlsti snă interest, o ren- 

te, la enoue neriodize me fe-kare ană. Aueastrt o- 

bliganisne konstitse ună drentă nentrs kreditoră. În 

limba, mraktik se ziue kr kreditorii kămnert aaestă 

drent&, ue kare Statzlă îl& vinde. Ama Statălă de- 

vine snt venzstoră de rente, mi nartikălarii nimte 

kammsrstori ai auestoră rente. 

Sz nresărmsnemă kw Statslă vrea s5 kontrak- 

teze an% îmmămztă. Fll& mromite atsnui de a vin- 

de o sămm de rente. Anestă îmmumstă saă auea- 

st vindere se noate faue în doze modsri, saă nrin 

adjsdikagie, dsne Esm se obiunzemte în generală, 

sa% nrin 0 săbskrinpisne napional5, nreksm s'a f5- 

kată în Fransia în 1854 mi în 1855. . Interesslă we 

Statală va nlsti, va fi km am zisă, mai maăltă sad 

mai nsging mare due aivkamstanmele nolitise: ama
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ellă va nlzti aui 5, aui 4%, aui 3%, dane kam kre- 
ditslă seă vafi mai măltă saă mai nănină mare, nui 
dsne kzm banii vor fi în airkzlagie. — Titlarile saă 
aktele -ue dovedeskă drentulă kreditoriloră se afis 
konstatate întrsnă registră snevială nsmită Regi- 
strulă uellă mare allă datoriei Statslză. 

Sz konstatemă îns ună fenomenă sai 0 ano- 
malie ue se întrmulz k okasiznea &noră assemenea 
îmurămătări.  Amă zisă kr Statală noate îmnrsmata 
kă 5, ku 40], ect.; este ka km am fi zisă kr nen- 
îră o site în kanitală ae nriimemte se oblig a 
misti 5. Kaka înst ue se întîmulg în realitate, mai 
în toate meruile snde se fakă assemenea îmrrămă- 
tări. Foarte rară Statslă nriimermte în realitate 100 
nentră 5 d. e. de interes. De ordinariă, ellă nrii- 
memte 90, 60, 70, ba kiar mi 50 în lok& de 100. 
Ilrin &rmare înteresălă ue în realitate nlstenite n 
este de 5 saă 4%, ui de 6, 7,8, 9 mi 10 0. Ka 
modală auesta Statală se sărmăne snei kamste, ne kare 
alt-felă o kondamneazs nrin lege. Ama, d. e., în- 
tsnă îmnrsmstă ue sa fekată în Franuia la 1816 
Statală a nriimită 57 fi. mi 26 uent. în lokă de 100 
fi.; intereszlă era de 5 “1; dar fiind-ks Statală ns 
mrimea în realitate 100, intereszlă ue nl'stea n era 
de 5%, wi de 8 fe. 73 u, Sl.  Assemenea f& kiar ni 
îmmrsmztslă aellă din rm din 1855. Interesslă 
era de 3%; dar Gzvernzlă, în lokă de 100, mrii- 
mea 65 fr. 25 uentime; în kzt intereszlă trewea, re- 
ste 5%, 

Nz ne stemă întinde asăura kasseloră &nei as- 
semenea anomalii, &nei assemenea zsăre legal. În 
destslă nămai ke ks aueste kondinizni Staitslă ia în
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îmnrsmătă, obliezndz-se a nlzti rente, fsrs a fi o- 

bligată a reîntoarue kanitalzrile. Ks modzlă auesta 

Statală îuii nroksr5 lesne kanitalslă de kare are tre- 

băinu. Dar ne de alts narte se înkarke ks nimte 

rente, kare din ue în ue îmzluindă-se, ajsngă se în- 

treaks kamitalzlă. Ama este konstatată ks tesazrălă 

Franuiei, de la 1814 la 1847, adiks în timnă de 33 

de ani, a nlztită 10 miliarde 433 de milioane uri jă- 

mztate de rente mentă o datorie a krii kanitală ns 

era tokmai de 6 miliarde. Kz modslă auesta vedem 

ks ar fi uerikolt ka nlata renteloră ss absoarb5 ve- 

nital& Statslsi. A trebaită dar ss se ia mrekaznisni 

sure a evita o assemenea răin'5. 

Esists mai mălte natsri de nrekazuisni we s'a 

Isată de diferitele guverne esromeane. "Toate aă de 

skonă îmnsninarea datoriei măbliae mi mikrorarea 

interesălzi. Dintre aueste nrekaznisni uellă mai ăsi- 

tată este amortismentălă, adike stingerea nar- 

ial a datoriei msbliae. Statslă kontraktend o da- 

torie, mtim kw are fakăltatea de a reîntoarze, ksnd 

va voi, kanitalzrile îmnrsmstate si. Fă bine, totă 

în anzellauruă imună ellă affekteazz o marte din veni- 

tală msblikă la stingerea axestei datorii. La enoue 

dar otprite se întoarue o narte din kanitalzrile me a 

priimită: aueasts întoaraere nargials ia nsmele de 

amortismentă.  Auestă amortismentă se faue asănra 

valoarei nominale a renteloră; ama d. e., daka nen- 

tă 100 Statală a miimită nămai 15, ellă este în 

nrinuini$, datoră a întoarue 15 iar nă 100. KE 

toate astea, dane kăm vom vedea mai la valle, va- 

loarea nominalz a renteloră se skimbs saă în Josă, 

sa în ss%; o rente ue renresinta 5nă kanitală de 15,
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fiind ns în airkslanie, se vinde noate kz 70 nămai 

sad kz. 80 ori kz 90. Statală kats sr se ssn- 

mn mi ellă awestei flsktaanii.  ILli km ar mătea 
faze alt-felg? În adeveră, Statslă kat; si meargs 
mi ell& la bsrsr, lokzlă snde se vîndă rentele, snre 
a uii le resksmuera, snre a întoarue adik axellora 
ge vor noseda titlzrile rentei, kanitalslă we renresin- 
te aueste titlzri. Dar agestă kanitală amă zis% moate 
s5 fie mai mare saă mai mikă de kat kanitalslă no- 
minală. Statslă urmeazs a se sărmane kărsălsi ko- 
msnă. Ama daka ksrsslă va fi skzstă, daka adi- 
ks, kanitalslă nominală de 75 va fi skmzstă la 60, 
Statală va întoarue. nsmai 60, mi va fi nrin ărmare 
în kzstigă de 15. Ilosesorzlă rentei va nriimi atsnui 
znă kanitală de 60 nentră snă titls ue-lă kostr 75: 
sa moate mi mai măltă.  Daka karsulă este ărkată, 
daka adik kanitalzlt nominală de 75 se va fi ur- 
kată la 90, Statală va fi silită sr nlpteask 90 iar 
nă 15, adik 15 mai mzltă de kt a mriimită. Ilo- 
sesorălă rentei se va, afla atsnui ks sn kzstigă de 
15 saă noate mi mai maăltă. Aueste variauii fală 
mai ks seamr objektălă snekslagiei; elle ne esnlik 
sterile kolosale ue de o datz se formeaze, saă răi- 
nele ue aă lokă ana de renede. 

N voim aui a esnăne niui avantagele, niui des- 
avantagele sistemei: de îmrmsmatare ui de amortis- 
mentă. In destzlă nămai s5 konstatemă kr atptă 
îmnrămătălă kt mi amortismentslă sar nztea, faue, 
mai ales nentră Romni, întrznă modă mai avan- 
tagiosă Statală uri mai gtilă komenaizli nui kredi- 
talai nsblikă. 

Ori-kzm îns5 ar fi sistema de îmur&mstare a
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snzi stată, este destală a konstata kb kreditorii Sta- 

toli ns notă a-mi mai reklama kanitalzlă îmrmrsmă- 

tată, Dar auesti. kreditori notă avea trebsinub de - 

kanitalslă loră. Ilentră aueasta n'aă de kat a tran- 

smite zei alte mersoane drentslă de a Isa renta de 

la Stată. | 

Ageaste transmitere, ue se nămenite vinderea 

renteloră, msne în asellamă timnă mai mslte kanita- 

Isi în wirkălagie. Dar vinderea renteloră se faue 

ks kondipizni mai mzltă saă mai uăuină avantagioa- 

se uentrs vnzetorit, dene diferitele girkamstanne 

nolitiae ui dene înkrederea ue va insnira overmsălă. 

Done ksm am vezătă imi la amortisment, nosesorălă 

zmei rente noate nriimi ănă kanitală mai măltă saă 

mai nsuint mare de kst kanitalslă nominală allă 

rentei, dăne sirkamstanqele we arptarpmă. Aura O 

rente de 50, allă kwriă kamitală a fostă d, e. 80, se 

va vinde axui 90 saă 100, asi 15, 12 ori 10 ect. 

Acestă urenă, ue varieaze ast-felă, konstitse aueea 

se se nămermnte taksa sat kărsslă renteloră. 

De aueea, în bsletinzlă bărsei, se ziue kr renta de 

5 saă 41, saă 40%], sa vendstă 102, saă 100 saă 

95 ect., knd a trebăită st se ulwteask 102 lei 

sag 100 ori 95 smre a-mă mrokăra 0 rent de 4 

saă de 5 lei. | | 

Vinderea renteloră n se moate faxe de kst la 

bara, Di min mizlouitorii de skimbă, dune km vom 

vedea la. valle. Formalitatea transmiterei loră varia- 

75, dărre regslamentele fie-kmrei meri. De oxdinariă 

îns, fiind-k aueste rente se afis înskrise în regi- 

strălă Statslsi, skimbarea morrietarălsi rentei kat 

să se menpioneze în axestă registre, adik nămele
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xellzi Mîntiiă nronrietară se sterge mi în lokulă seă 
se usne nsmele nronrietarzlzi uellsi nos. 

Ilsns asi am vorbită nsmai de rentele nerne- 
te asămra Statălzi. Afar de auestea Statală mai 
moate konstităi ui rente viagere, kari pink ns- 
mai ne kt va tri kreditorălă, mi kare assemenea, 
se notă vinde la bsrss, îns a kzroră valoare înue- 
teaz» k& moartea kreditorslzi rrimitivă, 

Ile Isng aueasta, imi alte mersoane morale, mre- kzm oramele ni jsdemele notă kontrakta, îmnrsma- tări, axtorisate fiind de Gavernă; de mălte ori ren- tele we se formeazs, kx okasisnea azestăi îmm'smztă, sănt admise a se vinde Na bărsp. 
2 Aknisnile souietruiloră aztorisa- te de gzvernă. — Aueste akizni, din kare uelle mai mălte se vîndă la bărs5, konstitse assemenea nimte effekte wsbliue.  Dane nii aztori îns aueste akuisni sănt nimte effekte nsbliue de o adoza klas, fiind-ks se notă vinde nx nsmai la bărss, dar mi în alts narte.  Oră-kam ar fi, elle mai însemnate din axeste akuizni, ui auellea kari, dame rente ax uea mai mare imnortanu'b la bărss, sănt akuisnile bn- aii namionale,. IIltim ks axeastr bank n este nimikă alt& de kt o souietate anonime, alle krei nrinsinale atribsuisni sint skontală, rekznerzrile, de- nositele, mnerea în sirkălare a snei xrtei-monede, ect.  Assemenea, akuiznile znoră altor& SowietBai a- nonime, nrekzm souietruile de asigărare, de „drămari de ferg, de kanale, ect., se transmită uri se vsndă la bxrse. Ilreuzlă vinderei avestoră akpizni va, fi mai mikă sa mai mare de kt valoarea lor nomi- nals, daune diferitele “irkamstange Nolitiue ; mi dzrre
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gradsl& rrosrrerityii souietepii. Ama, o akuisne ue 

ax kosta, d. e. 500 lei, sar nztea vinde 400 saă 300, 

ori din kontra 600 sa 800, dane ksm kanitalsrile 

ns vor kesta a se askende, saă dame km benefi- 

dizl& ue va da aueastr aknizne va fi mai măltă saă 

mai n&uină mare. 

30 Kreannele assnra Statăriloră strr- 

ine, saă alte fonduri strine admise a se 

snekzla la bors. — N nămaă fondarile nagio- 

nale se snekzls la barss, ui, de ordinariă, mi alte 

fondat streine. Dar din aste fondari nămai auellea 

se snekslz kari vor fi admise de găvernă. [lrin a- 

ueasts aztorisare găvemslă di nămai voie ks kăta- 

re fondzri se not sneksla la bzrss; nă înuelege înst a 

garanta, nivă valoarea, loră, nisi a interveni în favoa- 

rea gsvernaniloră sei în kază de falimentă. De or- 

dinariă -fondarile strpine snekzlate la o bsrss snt 

mai întîiy kreannele asărmra Statălsă, adik'e îmnrămă- 

tslă ansi Stată, săbt form de rente; aroi akpisnile 

znor% souietepi anonime, nreksm akuisnile bsnailor, 

sovuietyiloră de kredită, souietsniloră dramzriloră de 

feră, alle kanaleloră, ect. Kamnerarea mi vinderea 

auestoră objekte n se motă faxe de kst la brse. 

Avuestea sănt în generală materialslă suekzlagii- 

lork ue se fakă la bsrsb; ss vedem aksm ssb kste 

forme se notă faue kămnersrile ini vinderile de kari 

vorbirpmă, 

$. 2. Modul cum se facă operațiunile burscă. 

Modzlă traktoriloră me se fakă la bărsz, Va- 

vieaze în infinită, ka s5 zikă ama. Legizitorălă nă
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a nststă nisi ss regleze, într'ană kină absolstă, a- 
ueste traktzră, nisi ss le inventeze. Aueasta fs o- 
era, -snekzlatoriloră.  Sniritslă de snekzlanie a in- 
ventată în adeveră atztea variate modari de a kon- 
trakta, adiks de a kestioa, în kzt se nerde uineva 
în &n& dedală de amsnsnte, komrlikate uri îmnestri- 
mate. N vomă intra nrin rmare în aueste am's- 
nănte. Ne vom mzlusmi nămai a da ueva nonizni asă- 
nra, uelloră mai mrinuinale. modzri de snekszlagie. 

Snekzlatorii jla bsrsr kontrakteazs în generală 
în doze modză: kontantă mik termen. Vom 
ziue dar ks ei kste o dat negonieazz kontantă, mi 
kzte o dats kz termenă. 

Negomiarea kontantă, este atsnui knd o 
narte îuri de titlarile, sure a mimi în skimbă va- 
loarea, loră. Înalte kăvinte, vînzetorzlă faue îndats 
tradinia, objekteloră vîndzte, mi kimnsrtorslă xlp- 
temute îndatr nreuzlă loră. Oneragiznea, urekăm ve- 
dem, este simnlz; de ordinarit ea n se faue de kzt 
de oamenii ue a% bani în mrn5, adik de avani; 
dar wei mai mălui vină la bars5 sure a se înavăui. 
Ilentrg aueasta, ei se serveskă mai multă de nego- 
giarea kz termen, 

Negoniarea kz termenă, este aueea knd 
amîndoze meruile sa sna din rzrui aă lzată sn 
termenă nentră esekătarea, obliganisnii. Knd îns 
va fi vorba de effekte năbliue, gsălă komeruială 
a admisă nimte regsle sneuiale. Kamnsrbtorsls de 
efiekte nsbliue este obligată dea nlzti valoarea loră 
îndats ue le a, nriimită ; nrin ărmare €ll& n noate 
stinăla de la venzstoră ană termenă, nă se noate 
învoi ka, mriimind titlrile astezi se nlzteasks valoa-
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rea loră meste 15 zille. Legea, kare în alte meri nă 
nrivemte bine aweste negonieri E termină, n mer- 
mite a se faue assemenea konvenpizne. Kă toate 
astea ksmrrztorălă se moate nrea bine învoi kă 
vznazstorzlă ka ss n i se fak tradinia titlsriloră 
de kzt dsne 5nă termenă; auestă termenă de ordi- 
nariă este finitslă lsnei kurente saă finitală lsnei fi- 

toare, de snde mai în skzrtă se ziue finitulă ks- 
rentă, finitslă fiitoră.  Ksmnuerstorzlă în a- 

vestă kază n va nlzti de kzt dene esnirarea awe- 

stsi termenă. Dar auestă termenă n onremte ne 

kămnzrztoră de a uere tradinia titlslzi kiar înainte 

de termenă, daka va offeri nlata nremzlzi.  Aweasta, 
senămenmite skontă. Ilrin aueasta venzstorslă, în 

realitate, nă moate avea niui &nă termenă, de oare- 

ue kzmrsrstorălă îlă moate obliga ori-kznd a-i tran- 
smite titlzrile effekteloră nsbliue. 

Negonierile kz termenă nentr effektele msbliue 

sănt de doze sneuii: negomieri stabile mi ne- 

gomieri k urim'. Fie-kare din elle offeremte ni- 

mte fenomene nartikălarii. 

a). Negonierile stabile, kz termenă, sănt 
auellea kari angagiaze egală uri ne venzstoră uni ne 
kemusrstoră; nivi &na din mru n moate renănua 
la termenă; aueea ue ar faue-o va fi ssnnzse la srre- 
se uri interese ka nentră& neesekztarea ori-krzi altă 

- kontraktă.  Skadenmele auestoră negonieri sănt, în 

usslă komeruială, 15 alle kărentei, ori finitlă kz- 
rentă, sa 15 alle fiitoarei oră finitslă fiitoră. 

ns esemulz: fondarile sânt for nreuă. - Vinzi 

la 1 Fevrsariă, nentru 15 kzrentă, 2,250 lei de ren- 

t5, 4%, kz 92 lei. Ns ai îns în mEn5 tithsrile
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auestei rente, ui kazui ka în krentală Isnei ss le 
ksmneri snre ale da anoi kumnertorzlzi ktre kare 
te-ai obligată. Dar la 15 alle Isi Fevrzariă, 4%, se 
vinde n kz 92 lei ai ks 90 lei. Kamneri dar ks 
90 lei ei 2,250 de rent ne kare îi dai ks 92. Kz 
modălă auesta îui îmulinemti i. angagiarea ue ai 

lzată, ui în auellanri timnă nrofiteză de mai maltă 
de 1,000 lei. 

Altă esemulz: Fondzrile din kontra, noate ss fie 
kă mrenă. Kzmneri la 15 Fevrzariă nentr finitală 

kărentă 1,500 lei rent 3%, kz 67, kz sneranga de 
a le vinde totă la finitălă Isnei kă an nrem mai skamr. 

Rentele însz, în lokă de a se zrka skadă; 3%, nă 

se mai vinde ks 61 nrekăm Vai ksmnerată, ui kă 
667; emti sită dar a le vinde kz auestă nreuă; 
kate rin &rmare ss te măluzmernntă kă o merdere de 
250 lei. Asi dar n nlzternti de kzt diferinua, ui 
se noate mrea bine a fi fekst& aueasts onmerare fsr5 
altă kanitală. 

De aueea .mizlouitorii de skimbă, mrin kare se 
fakă toate aueste negonieră, dane ksm vom vedea mai 
la valle, aă drentslă sr wearz de la uellă ue vrea 
s% kzmnere, aueea ue se nămennte konertr, adiks 
o sămr kă kare latrebzinur sar nstea akoneri aue- 
ste flsktaanii de differinye. 

Toats mtiinua snekălatorzlăi în auestă kază este 
de a nrevedea aridikarea, saă skderea. fondzriloră. 

b). Negonieri ks nrime: sint axuellea în 
kari nămai vsnzbtorulă este angagiată, iar kămus- 
rstorălă este liberă de a esekzta sa ng obliganiz- 
nea. În momentslă negogierii kămrerstorslă nls- 
temte vnztorălză o narte din nrenă, nămită arim 'B,,



131 

uri moate anoi ren&nua la negouiare mslusmindse a 

nerde nrima. Daka la uea din zrms bărss a lănei, 

kămusrstorzlă, deklars k'5 aridik nrima, adik daka - 

sere tradiuia eflekteloră usbliue, negogiarea devine 

stabilz, uri amsndoze mergile sant absolstă angagia- 
te. Ilrima atsnuă se sokotemte ka snă a kontă din 
eră. 

Eak interesălă auwestei negogieri: Kumneră kă 
mrim'5 1,500 lei rent 3%, ka 80 lei 1/, nentrs fini- 
tzlă lsnei ksrente. Aueasta m'ar kosta snă kanitală 

de 40,250 lei. Daă ka nrims venzstorălzi 500 lei. 

Daka la venirea termenzlzi ureuălă se zrks nentră 

ka ss revpnză, aridikă nrima mi nlzteskă restală 

nreuslsi. Ss nressumznemă îns ks la finitală lu- 

nei, 3% a skszztă la 79 lei, adik ks er 1,500 lei 
de rents ue amă kmrerată nă valeazz de kzt 39,500 

lei. Ami fi dar în nerdere de 750 lei. Dar în lokă 

de aueastz nerdere, lasă nrima, ui desfakă kontrak- 
tslă.  Atsnai venzstorălă mes va kestiga mima de 
500 lei; iar eă me voiă msluzmi nămai kz aste ner- 
dere snre a evita me uea mai mare de 150 lei. 

În konstatarea ue fekărmă asănra uelloră mai 

însemnate moduri de onerzri alle barsei, vezarsmă 

ks mremzrile fondzriloră snt kpnd aridikate knd 

skzate. De aui srmeaze kr uni snekulagiele se fak 

knd la arikare, knd la skzderea fondzriloră, 
Snekulatorălă la aridikare este auella kare km- 
mers, kontantă sâă kă termenă, ks sneranua de a 
revinde kz &nă mreuă uri mai aridikată, zi de a rea- 
liza, aa &nă benefiuiă. 

Snekslatorslă la skzdere este auella kare vin- 

de mai nainte de a kumriera.  GBrmeazs dar ka OITE- 
Că
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ragisnile la skdere se fak& totă d'azna ks termen. 
În adeveră, fondzrile fiind skwzste, snă snekzlatoră 
vinde kz termenă, kă sneranus ka fondurile skw- 
zend mii mal măltă, ss moats kămnera effekte ka 
snă urexă -mai mikă, snre a se bskzra de differenmp. 
“ei mai mslui din snekzlatori la sksdere nă aă în ms- 
ns titlsrile ue vsnd, negoniarea loră se faae, dzne 
km se ziue, goals (& decouvert). Ellă vinde atsta 
săm'5 de aknisni, ne kare n le nosede, ks sneranyur ks 
5 la termenă, fondzrile skszsnd, 55 kămuere a- 
delle akmizni kz ună mrenă mai josă, s le dea aue- 
Isi ki le-a vsndstă, uri ellă ss aibs differinua. Daka 
fondzrile în adeveră vor skdea, sneranna, Isi se va 
realisa.. “ Daka din kontra, se vor srka, va fi silită ss- 
mii le nvokzre kx ăn urenă mai skămnă, mi va fi în 
nerdere.: De aui vedem kz snekzlatorelă la skmdere 
are totă dasna interesă a vedea fondsrile skzste, 
saă a faze ori-ue stratagems snre a diskredita va- 
loarele. 

Negogierile kx termenă mai uresinte uri o alt 
sneuie de oneranisni nămite renortri, Renortslă 
este ănă kontraktă kare offeremte znă îndoită avan- 
tagiă snekslatoriloră.  Yellă dîntiiă avantagiă este 
de a da kanitalistălzi sn5 mizlokă de a-uri întrebă- 
inga kanitalzrile nentră sn timaă skărtă, nui kă oare- 
kare benefiuiz. Ss nres&nnănemă ks nosedă 60,000 
lei, de kare ns am trebsinus nentră momentă, ui 
nămaă dăne o lsn. N notă sei mană în komeraiă 
nentră znă timnă atstă de skărtă, dar iarpuri ns voiă 
ka în timnă de o lin sm stea nenrodzktivi în kasa 
mea. Fakă atsnui la bars oneraiznea ărmtoare: 
kamneră kontant 3%, ku 67 lei; uri fiind-k vsn-
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zarea kă termenă este mai sksmns de ks uea 
kontant, vsnză aselleami eflekte auelliami nersoane 

ueva mai skămnă, adik 68 lei, nentr finitală Isnei 

kzrente. Kz modslă auesta kanitalslă meă îl voiă 

avea mentră enoka knd îmi trebse, mi ne de alts 

marte îmi nrokars snă benefiuiă de snă leă ne lsns 

nentră fie-kare kănonă: ueea ue-mi faue snă totală 

de neste 800 lei ksstigă.  Aueasta se nămennte re- 

nortă. 

ănă allă doilea avantagiă allă renortălzi este, 
nrekzm amă utstă înmelege kiar din esemnl nre- 
uedintă, de a nrokăra mosesorălăi de effekte nsblise 
kanitalală de kare are trebăinuz, nentră 5n% skartă | 

timnă mi kă snă interesă moderată. Sr nresămră- 

nemă ks amă nimte effekte nsbliue kari renresintb 

snă kanitală de 80,000. Amă în momentă trebzin- 
5 de auestă kanitală. V'nză dar kontantă 3%, kă 

92, mi le k&mneră de la aueeaiui nersoans, kă ter- 

menă de o lsnz, eva mai sksmnă, adike 92'/, Ille- 

tindă dar 20 nar. interesă nentrz fie-kare kănon, mi- 

amă nstată nrokăra.kanitalslt de kare amă trebzin- 

XE, ui mi-amă konservată mi effektele la kare mină 

măltă. 

Akzm, dane we am vezstă modslă kum se fakă 

difteritele negonieri la bsrsz, se vedem kari din elle 

se nămeskă jokări de bzrss. 

În toate onermrile burselor kate st distingem ne 

elle serioase de uelle smoare, adikr de jokzri. Ilrin 

onerrile serioase înmelegem adeverata vindere mi kăm- 

nerare; min jokără îngelegem snă felă de nrinsoare 

me aridikarea sat skzderea fonduriloră sa% snekăla- 

pia ne differinn's. În adeveră, am zis km bsrsa este
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znă tîrgă; ks la auestă tîroă se vendă ii se kim: 
eră eftekte nsbliue uri nrivate, saă alte objekte. O- 
neramiznile adeverată serioase uIi sinuere, sănt auele 
ue se fakă kontantă; knd adik objektele se tran- 
smită în skimbă de valoarea loră. Dar xelle mai 
mălte oneranisni alle bursei se fak ku termenă. Ani 
agiotagizlă sas jokălă îmi are mai ks seam' lokală. 
Ilin axeasta n voim s5 ziuem km, toate negouie- 
rile kă termen snt jokuri.  Ori-de-kte Ori VBNz5= 
torălă va noseda în realitate effektele se vinde ks 
termenă, mi ori de kzte ori kămnerstorzlă va 
garanta nlata sa la timuă, tîrgzlă este serios. 
Dar elle mai malte din aste negonieri sută Jo- 
kări. Amă vezstă în adeveră kp mălte negonieră 
kă termenă se fakă goalle, adik o nersoan vin- de nentrs kătare termenă ninte effekte ne kare n 
le nosede, dar ne kare le va ksmnera ks &n% nrenă mai josă dsne sneranua sa.  Awesta, este snekzlato- rălă la skedere. Ell n are în m'En'% .effektele ue vinde, nisi nrenzlă loră. La kztare enokm ell& va Isa banii de la ksmnerptorglă seă, vi-l va da vu- 
zptorălzi seă onrindă entre dînsslă differinua, de va fi fostă valoarile în favoarea sa. 

Aveastr natsr de negoniare s'a desvoltată ui mai msltă, mi eakr km. Nisiă vsnzstorglă niui kam- nbrztorălă n a5 kăgetlă seriosă de a kămnera, saă a vinde effekte; ei aă în vedere nămai differinyua. Ama, A. vinde li B. o săm5 de rente kx 66, ks nă termenă oare-kare; daka, la termenă, rentele ax skezată la 65, A seaflz în ksstigă de 1 la akpizne, ne kare o va nerde B; daka, rentele kresk la 67, A va nEgubi 1 la akyizne, me kare o va kwstiga B. La
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termenă, niui ănslă, niui altzlă ns-uă transmită ren- 

tele sa valoarele loră, ui nsmai diferenuele ue ve- 

zarmă kw resăltă de osailagiele nrenălzi valoare- 

lorg. Este dar ka ksm mbruile arfi frkztă aueasts 

mrinsoare: daka la finitălă Isnei effektele vor nerde 

valoarea we as akăm, tă kăimrmsrstorăle îmi vei ulsti 

differinua,; daka din kontra aueaste valoare va kre- 

mte, eă venzztorslă, îi voiă nlsti differinua. | 

Ama, ksm vedem, jokzrile barsei ssnt; axeea ue 

se numenmte snekslauii me difterinne, kare se fakă 

min negowieri kă termenă uni la sksdere. Asseme- 

nea smekălatori a% dar totă interesălă a fane ss ska- 

ză valoarele, saă &nii a le faue sp se ărae. De asi 

resălts sămele de novelle, melle mai mslte false, kari. 

se asdă la barsz, mi all& kproră skonă este de a 

faue sr se rue sat sr skazs fondsrile. i 

Dar gsvernslă, mai alesă knd e vorba de ef-. 

fektele msbliue sa% mai bine de rente, este interesată 

ka valoarele ss nă fie skpzste; kai skpderea loră 

îmnănineazs kreditălă seă. De aueea, în generală, 

gsvemele s'aă silită nrin totă felslă de mizloaue a 

onri jokzrile barsei. Mai întiiă axseste jokări sănt 

deklarate ilegale; auella ue sneksle ne differinus, nă. 

este admisă în jăstiie a-rui reklama, drentălă seă. 

Dar aueast mwsărs este fir nătere; k5ui a kon- 

demna aueste snekălanii, este a onri o mare marte. 

din negouierile bsrsei. Sa zisă assemenea kre oră-ue 

negopiare ss se fak nămai nrin agennii de skimbă,. 

kz auesti agenni sb n5 konsimis niwi de km a-ruă 

da ministersl& loră nentră &nă jokă; dar, în veali- 

tate, alte nersoane ue nă sănt agenui ofixiali, mi kari 

în Fransia se nămesk kălisiari (coulissiers) fakă
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o sămw de negoyieri, mi agenuii ofiuiali se las ky 
înlesnire a jska nentrs mandatorii loră. S'a mreskrisă 
assemenea ka nimene să nă noats vinde daka n va 
avea în nosesisne effektele nzbliue, ui nisi sn a- 
gentă, s5 nă kămnere în nămele altăia, mai nainte 
de a avea ssmele trebsinuoase nentră kzmnerare, 
Dar urin aueasta iar say sănrima toate negonierile kz 
termenă; kai toni ue vrndă mi kămnerz kz ter- 
menă n înuelegă a nlzti îndatr saă a faue îndate 
tradinia, effekteloră vendzte. 

Ksm vedem dar, mzlte din guvernele stateloră 
nde se afls bsrse, s'aă silită a onri Jokzrile bsrsei, 
ni a faue s esiste nămai oneramiznile uelle serioase, 
Dar toate silingele g5verneloră aă fostă denrarte. Jo- 
kările barsei se fakă în nsblikă mi ferm niui o 
temere.  Aveste jokări n ssntă de kzt snă a- 
bssă allă libertenii de a kontrakta.  Intereszl& in- 
diviziloră kiar este uellg mai bsnă mizlokă de a fa- Me s% înqeteze; uri ne kmt indivizii nă-rui vor kă- noamte bine interesală loră, găvernele sănt în nens- tinuz de a faue sm înweteze axeste jokuri. 

Ori-kăm înss ar fi, n trebue, din kaxsa astoră jokări, si se zite martea realz mi serioass a onera- Wisniloră ue se fakă la bărss. Amă zisă ke IIVE- Nzlă de mizlokă ks kari saă frkată toate aueste o- nerauisni formeaz aweea, se amă nsmită kărsslă bursei. Auestă karsă se konstateazz de kztre a- gennii de skimbă, de kari voim a ne oksna,
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SECȚIUNEA II. 

DESPRE AGENŢII DE SCHIMBI) ŞI SAMSARI, 

  

Ş. 1. Agenţii de schimbă. 

Oneranisnile ue se fakă la burse, se fakă urin 

mizlosirea agennilor de skimb mi samsazilor. (art. 1 1) 

Auestia sănt, dane kăm zise legea, nimte nersoane kari 

înlesneskă fantele de komeruiă. În adeveră ei ssnt 

nimte mizlouitori între ksmnerstoră ui venzstoră; 

ei kanoskă ne aucia ue aă trebăinut se kmnere, 

mi aueia ue voeskă ss venze. Misisnea loră este 

dar de a înlesni transakniznile între komersianni. 

Atst agengii de skimbă kzt mi samsarii kat 

s5 se afle în toate oramele snde se va konstitai o 

bărs5 (art. 12). Namirea loră se faue de Domnă. 

[lrin armare ei se konsiders ka nimte fonkpionari 

nbliaă. 

[III znii mi aluii se konsiders ka komeruianui, 

de imi sent onrină de a faue akte de komersiă (art. 82), 

dzne km vom vedea mai la valle. 

În generală, dsne ksm vedem, se afis o identi- 

tate între agenyii de skimbă uri samsarii. Dar auea- 

ste identitate n este absolste. E differeskă arin 

natsra, negonieriloră ue sent însmruinagi a faue. A- 

gentălă de skimb, în adeveră, mizlouemte negonia- 

rea renteloră, akpisniloră sosietsiloră, effekteloră de 

komerai; de oare-ue samsarslă mizlouemte vinderea 

ui kamrerarea m'rfriloră. 

Agenuii de skimbă formeazb o komnanie renre-



138 

sintats mi administrati de o kamerm sindikalz, a kz- 
rii misisne este: ic de a menminea, ordinea, mi de a faue ss se. esekzte statatele ui regălamentele agengi- 
loră; 20 de a nrivighea, likăidania negogieriloră ks 

“termenă; 30 de a-mi da mprerea asănra nriimirei %- 
năi not agentă; 4 dea nrivighea ksrsările, mi a deuide daka aknizsnile souietsuiloră trebue sr se ne- gonieze la bsrss; 5 în fine, de a denănya ne aueia ge ar intra în atribspiele agenniloră de skimbă. 

Est desure kondiniznile ue trebe ss rezneask'r xineva snre a, fi nămită agentă de skimbă, axestea differeskă în fie-kare Mearb dane statstele lokale. 
Agennii de skimbă ax singări misiznea 10 de a mMizloui negogiarea, eflekteloră nsbliue saă a altoră effekte we se notă vinde la bzrsz (art. 73); 20 de a faxe în sokoteala altzia, negoniarea noliueloră saă bi- leteloră la, ordine; 30 în fine ci singări aă misignea de a konstata karsslă nsblikă, 
Aseste atribăuii sant esklssive nămai agenniloră de skimbă (art. 75 $ 2). Dar afarz de dînsele ei mai a& mi alte atribăuii ae le sant komzne k sam- sarii; aura atzt agennii kat uri samsarii not mizloui kămnerarea wi vinderea materieloră metaliue, de mi agengii singsri notă si le konstateze kărsălă. Misisnea. saă mizlouirea agenuiloră de skimbă este neuesarz, indisnensabil, nămai knd va f vor- ba de kumnerarea sa vinderea, effekteloră nsbliue, Ori-uine va voi ss Vbuz5 saă s5 kmnere asseme-: nea effekte, n o noate faue de kt adrestndă-se la 5nă agentă de skimbă. Knd însă va fi vorba, de alte negonieri, nrekzm negoniarea, eftfektelor& nrivate, komnetinnua, agenniloră nz mai este absolztr, fiind-ks
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aueste objekte se rrotă vinde ori-snde; nrin &rmare 

nsxmile notă faue negoniarea nrin elle însă. Voind 

înss a le negonia la bărss ni a avea 5nă mizloui- 

toră, auestă mizlouitoră nă noate fi de kst snă a- 

gentă de skimbă. | 

Ş. 2. Samsarii. 

Samsarii, am zisă, sânt nui că nimte mizlouitoză 

între nartiklari, ka mi agennii de skimbă. Sănt mi 

ei fonkpionară msblisă i komersianui; mi offereskă 

msblikălsi mai mszlte „kondinisni de garanuie mii de 

solvabilitate. - Samsarii mrenars negogiărea, fakă s5 

se înueleags nsrmile, mi ajsngă a realisa tergslă. 

Ei Iskreazz în nămele loră; kă toate astea konse- 

kzingele kontraktălzi ue aă formată se anlik asă- 

m-a mbruiloră interesate, uri ei remenă neobligari kp- 

tre mei d'allă treillea. Ka aueasta ci defereskă atzt 

de komisionari, kare Iskreaze în nămele loră un se 

oblig nersonală, kzt ui de mandatară, kare Ikrea- 

z» în n&mele altsia. 

Legea nămers mai msălte sneuii de samsară: sam- 

sai de msrfsui, de asigărsri, samsari dragomani mi 

înkirietori de korzbii, samsari de transnortă ue &s- 

kată mi me arm (art. 74). Atribăniele tatoră axestor 

samsari varieaze demne differitele lor sneuii.  Obser- 

vamă îns kw en samsară, fiind astorisată de gă- 

vernă, noate faue mai mslte felari de samsarii, afar's 

de aueea de tiansnortatoră (art. 18). Observsmă as- 

semenea ks nartikzlarii notă faze min ei însăuti toate 

negogierile ue sănt de komnetinga samsariloră.
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S esaminzmă fie-kare din aueste sneuii de sam- 
sari. | | 

Samsarii de mzrfzri sant nimte agenni 
mizloitori snre a onera ksmnswzrile mi vinderile de 
m5rfări (art. 15). Ilersoanele ue ns notsaă nx doresk 
a kontrakta îmnrezn', ss adreseazr la auesti samsari 
kari fakă nentrg dînsele, kămnerzrile sa vinderile 
de mmwrfări. În oramele snde se vor afla amrezaui 
dsne lege auesti samsară, numai ei a% drentslă dea 
înlesni aueste oneranii. Namâi ei assemenea a dren- 
tăl& de a konstata karsală usblikă all nreuzlsi mpr- 
fariloră. 

Samsarii deasigurmri. — Kontraktarile de 
asigărare (art. 16), snt awellea we se fak între doze 
nersoane, asigăratălă ui asigărstorslă, mi kare aă 
de skonă de a indemnisa re asigărată de nagubile 
ue ar învwerka nrin oare-kare evenimentă, nrin nlata, 
5nei săme anzale ge asigzratălă nlsternte asigărsto- 
vălzi săb nămele de nrims. Axeste kontraktari se 
notă faue de nzrpi fers nivi ăn& mizlouitoră. Dar 
daka wsruile vor ss aibrz ănă mizlouitoră, kat a- 
tăndi se ia 5nă samsară de asigzrare.  Avuesti sam- 
sari formeazr atsnui nentr IBryi kontraktele de a- sigărare, uri le subskriă. Nsmai ei singari aă dren- tslă de a areta, kare este kostzlă asigsr5rii, nzmită nrim', uentră toate riskurile i uentră klstoriele 
de mare ni rtări, 

Samsarii dragomani mi înkirietori de kormbii (axt, 7 1). — Anesti samsari mizloueskă forimarea, kontraktsriloră nentrz înkirierea de kowz- bii. Namai ei ax drentslă de a konstata, nreuzlă aue- storă înkirieri, ui kare se nsmemnte navlă. Afar de
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auestea, mresentends-se vre 0 kaăs înaintea tribz- 

naleloră, nămai ei aă drentslă de a tradzue deklara- 

piile, kontraktsrile, mi ori-ke alte akte ue ad a se 

mresinta în jestigie. 'Totă ei serveskă de internreni 

nentrs strpiniă korsbieri, negonitoră saă ali oameni 

de mare mi rîsri, knd auestia vor avea vre o kon- . 

testapie înaintea tribsnaleloră. , 

Samsarii de transnortă ne ăskată mi 

ne an (art. 19). — Avesti samsari find n&mini 

dzne lege, aă nămai că drentslă, în loksrile snde se 

afl amezani, de a mizloai kontraktarile de transnor- 

tari ue sskată mi neans. Ei ssnt niuite mizlouitori 

între aueia ue voeskă a-mi transnorta marfa, Ii a- 

geia ue se însarain5 kă transnortălă. Îlrin &rmare 

s5 n se konfende auesti samsari kă komisionarii, de 

transnortă, kari se oblige kiar ei a transnorta mar- 

fa. Assemenea ss n se konfende auesti samsară kă 

samsarii dragomani uri înkirietori de korzbii, ki 

auestia se oksms ks transnortările re mare, de oare- 

ue uci dintii se okăns Eă transnortarile ne rîzri saă 

kanalzri.  8nă karakteră sneuială allă auestei sneuii 

de samsară este ks ns se noate ani kă niui o alte 

smemie., Legea ziue ks âwesti samsari n5 notă faue 

niui o alis Iskrare de alte samsarii. 

Oră-uine noate fi agentă de skimbă mi samsară 

afars nămai de aueia ue vor fi fost deklarani fa- 

ligă mi nă se vor fi reabilitată dame lege (art. 80). 

Se înuelege negreuiită km aueste nersoane kate sP 

fie oameni de onoare mi kă urobitate sure a mătea 

trage konfinua nsblike. Ar fi kiar ănă lăkră anot- 

mal% de a vedea oameni ve n5 a mtistă sr-uri fak 

treburile loră, voind a faue ne alle altora.
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Ş. 3. Obligaţiunile agenţilorii de schimb și samsariloră. 

Agenuii de skimbă mi samsarii aă mai mslte obligauizni kari le ssnt komsne, ITI; anii mi algiă 
kats ss nins znă registră dane formaliteuile uerste 
uri xellor-l-algi komersianui, adik nzmerotate, uara- fate, umsrzite, i visate la finitală anzlzi. În auestă registră ci vor treue ne fie-kare zi oneragisnile ue aă fekătă.  Avueastz înskriere se va faue dzne ordi- nea datei, firs r5sstsri, ad'ogiri, skărteri, pifre, ect. rrekzm se were uri nentră registrele komersiangiloră. Axeste registre kats rin ărmare s aibr aueeauri valoare ka uri registrele ori-kzrai altă komerwiantă. Ssnt dar admise a faue dovads în jsstinie, atst în kontra kat ui în favoarea, agentslsi, kind uri wearl- alts narte e komeruiant; knd auea, narte nă va avea, a- Mestă karakteră, repistrulă atnui va servi de dova- d5 nămai în kontra agentului sax samsarzlzi, iar nă Ii în favoarea loră; ku, alt-felg, xri-ar krea sin- Ss &nă titlă. (art, 81). 

| Amă vezstă, knd am vorbită desnre kanaxita- tea komeruials, ks agengii de skimbă mi samsarii sănt oii de a, faue komeruiă, Legea ordonz a- seasts inkanauitate într'znă interesă de ordine mzbli- K'5 uri entry sigăranna, komeruizlzi în general. (art. 82) In adeveră, aeste Nersoane s&nt niwte mizlouitori între nbruile. ue voeskă a kontrakta.  Daka ar nztea sp komeruieze ar deveni Hrin aweasta kiar konkzrentală loră.  Aueasts konkărinu5 ar fi ks atsta mai neri- kăloass, ks ar ameninua de a deveni ănă mono- rolă, de a absorbi komeruizlă în vetmarea uellor=
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alui komeruianni.  Auestă mizlouitori, în adeveră, kă- 

noskă în generală nosinisnea mi sekretele komersi- 

angiloră ; ei dar armtie totă-d'asna a-mi kombina in- 

teresele loră ana, km uei-l-alui komerwianni s5 mear- 

25, mi ei sp ksstige. Ei mi-ar sita rolzlă loră de 

mizlouitori absorbagi ue ar fi în kalkzlele snekzlaniei. 

loră; ar înuela kiar ne aueia ue se înkredinpeazze 

loră, snre a nrofita ei de niuite benefisiări nosiblile. 

K aweasta înkrederea mivat sar afla tredats; 

kreditslă msblikă ax săfferi, ri interesele komeruiă- 

Isi sar vstema. De aueea legea snre a se asigura 

de mobitatea mi imuarnialitatea, auestor mizlositori, 

sure a nrotege kreditslă mi a feri komeiuizlă de o 

konkzrinus nerikăloass, a deuisă ka agenuuii de skimb. 

mi samsarii ss n moats faue niui o oneragisne de 

komeruiă saă de banks. 

De ar kmlka aueaste nreskrinuisne a legei, ak- 

tele loră, meksm deja am mai zisă, nă sănt nzle. 

Ilrin zrmare obliganisnile kontraktate kat sp se e- 

sekzte. Kat nentră mizlouitori, se nedenseskă sne- 

gială de lege, dsne km vom vedea mai la vale. 

Legea îmnedekz ne agenyuii de skimbă uri sam- 

sari de a, faue akte de bank mi de komeruiă, saă 

de a Iza vre o naste direkt» sa5 indirekts la ori-ue 

alte întremrindere komeruials.  GBrmeaze dar kB a- 

veste mersoane notă se fakt ori-ue aktă, ue n ar 

avea ună karaktară de komersialitate. Aura elle not 

kammera immobile saă mobile, saă kiar m'rfări ue 

ns ar avea ksgetare s5 le revenze. Ax mătea kiar 

su înkredingeze kanitalsrile la znă bankeră, ka 

îmnrămztstoră iar nă ka asouiată; kpui ar fi abssrd 

ka legea. si oblige ne aueste nersoane de a-mi gine
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kanitalzrile nenrodsktive. De ai konkidem ks ar 
nătea s-rui întrebăinmeze kanitalzrile kiar în kzm- 
merare de akuisni într'o souietate de komeruiă, în- 
dat ue se va dovedi km nă aă avstă intenpiznea 
de a le revinde, adik de a le snekzla. 

Legea omemte assemenea ne asesti mizlouitori de a mimi în kredită sag de a nlzti din banii loră, 
ne seama uelloră ue-i ax înszruinată. În alte ka- vinte, legea n voenmte ka agennii saă samsarii s5 deskizz kredită nentră kliennii loră, sax ss nlztea- sk5 nentră dînmii valoarea, oneramizniloră ue vor f fekztă; kui atsnui ar esista oare-kare interesă nen- tră mizlouitoră, ar sneksla ka auestă kredită saă ks aueste avansuri de kanitalsră, uri legea voermte a de- usrta de la mizlositoră ori-ue snirită de snekzlanie kă kliennii sei. Se înuelege îns ks daka axesti miz- louitori aă miimită bani de la kliennii loră, kats ss nlsteask la, timrră. | 

End legea ziue ks €i n notă deveni kasieră mi denositari, ea are în vedere kaszlă knd kiar miz- louitorzlă ar voi ss nlzteask5 kă banii sei în soko- teala klientălui. Knd îns kiar. klientslă a denssă banii nentrs differitele NIEui, mizlouitorălă moate de- veni kasierzlă uni denositarglă seă, nn ue va ef- fektza nlsyile trebzinuoase. 
Tot& în interesslă ui nentră sigăranua komer- visli (art, 83), legea, onremte ne agenui mi samsari e a se nsne garanui nentru esekztarea oneraniăni- loră ue s'ax fekstă vin mizlouirea loră. Ye sar în- tîmnla în adeveră daka, negogierile fskzte- nrin awe- ste mersoane sar uri garanta de diînsele? [le de o Harte mizlouitoralg ar fi interesată în negogiare, kpui
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este resn&nsabilă de neesekstarea ei; aueea ue nă e- 

ste în interesălă komeruiangiloră. Ile de alts narte, 

aueasts garanmie ar fi mai msltă ilăsorie, din kazsa 

măluimei onerapisnilort ue se faue de auellarnă miz- 

louitoră. Km în adeveră, o singărs nersoans ar 

ustea resnsnde nentrg atstea obliganisni ue se kon- 
trakteazr de kliennii sei? 

Sr observsmă& îns kr aucaste nreskrinuisne a 

legei n moate fi absolste în mivinua agenniloră de 
skimbă.  Illtim în adeveră k'z negoniarea effekteloră 

nzbliue se noate faue ks termină. Amă vezată k5 

min aueasta kiar ks se afls ănă termenă, în mrak- 

tiks, niui vwnzstorglă n-uii dz îndats eftektele ue 

a vendztă, niwi ksmnerstorslă mreuzlă loră. We zr- 

meaz de aisi? &nă agentă vinde nimite effekte ue 

nă le are în mrn5; &nă altă agentă kămnert aue- 

ste effekte fr sr aibr nreuălă loră. Ilrin armare 

fie-kare din auesti agenui sa msluzmită rin vre o 

garangie me le a dată klientală, saă ue simnla sa 

konfiinus în klientslă se; este dar ka km sar fi 

fekstă garantă desnre esekătarea negonierii. Daka 

la termenă &nălă din kliengi n voenite sr esekăte, 

uellă-l-altă agentă remene resmsnsabilă; kpui ellă a 

“devenită snă felă de garantă kstre klientzlă ses, 

desmre esekztarea oblganisnei. Ama, s5 nres5un- 

nemă ks klientslă kamnerztoră, la termenă, nă-uuă 

mlstemte nreuzlă; klientslă venzstoră va avea atănsă 

o akpisne direkts în kontra nromislăi set agentă, 

saă de va voi s5 srmeze ne wellă-l-altă klientă saă 

agentă, ns o noate faze de kzt totă în nămele a- 

gentului sex,  Fie-kare îns din agenui noate sil



146 

ne kliennii loră, saă de a faue tradiuia eftekteloră, 
saă de a nlsti valoarea loră. 

Agenui de skimbă sa% samsarii kari vor fi ăr- 
mată în kontra disnosiuizniloră de mai sssă, adik 
kari vor fi fekată akte de komeruiă, sa vor fi de- 
skisă kredită kliengiloră loră, ori vor fi garantată e- 
sekătarea obligamizniloră, se vor uedensi de kztre 
tribsnalzlă korekpională ks înuetarea fonkyuisnei loră, 
i k& o amends allg kwrei maximum este de 3000 
lei, afars de snese uri interese ue vor ulzti TIBIIŢI- 
loră. (art. 84), 

O datr ue sn& mizlouitoră va fi skosă din fonk- 
Wiznea sa, nă o.va mai mztea kita. Daka va kzdea 
în falimentă, se va nedensi ka bankrstară. (art. 85, 86). 

Ne întrebsmă îns km se noate ka snă agentă 
saă &nă samsară sr kazz în falimentă, de oare-ue 
nă notă s5 fak onerauizni de komeruig nentrg dîn- 
mii, mi n notă garanta, obliganiznile klienniloră 
loră.  Observsmă mai întîi ks daka agentală de 
skimbă, fekendă o negoniare ku termenă, va, avea 
gTij5 SE wears o konert's, —ueea se în nraktik e- 
ste fakultativă, — va fi siosră în kontra, ori-kerei 
resnonsabiliteni; kzui ellă va nstea kămnera effek- 
tele ae a vendztă, saă va nstea revinde me auellea 
se a kămnerată, uri kt nentră nerderea, ue va avea 
din nreuzlă loră de mai nainte mi uellă aktsală, o 
va nătea akoneri nrin săma ue i s'a dată ka koner- 
t5. Ksnd ns va 6 lată aveasts nrekazuiăne se va konsidera uellg nsuină ka negligentă, mii, kazendă 
în falimentă, se va nedensi ka bankrătară simuls 
Ama, atzt agennii kwt uri samsarii, nă motă kedea în falimentă de kt knd va fi fostă vre-o negligenus
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din narte-le; se vor medensi atănui -ka bankrztară sim- 
uli. De va fi fostă frasdr, se vor nedensi ka ban- 

krstari fraxdzlouri. 

  

TITLUL VI. 

Despre Comisionari. 

SECȚIUNEA 1. 

DESPRE COMISIONARI ÎN GENERALU. | 

Ş. 1. Natura contractului de comisiune. 

Kontraktslă de komisizne este neskată din tre- 

bsinuele komeruizlzi.  Bnă komermiantă n noate 

se-uuii fak min ell% însănri toate onerapisnile selle. 

Înkredinneazs dar &nei alte nersoane nzterea de a 

înkeia nentră dînsălă kstare saă kstare kontraktă. 

Avueasta o noate faue nrintr'snă mandată. Înss a- 

tenmi komeruiantală remsne kiar el obligată kstre 

aci d'allă treilea; auestia a% akuizne nzmai în kon- 

tra Isi; prin zrmare ei aă trebzită mai întîi se esa- 

mineze kă uine a% a faue, snre a vedea garanuiele 

de solvabilitate ue nresinte.  Avmestă modă nă se a- 

koardz destslă ks izueala mi măluimea oneraniăni- 

'loră& komeruiale. De aueea komeruianpii ax alergată 

la. kontraktslă de komisisne, allă ksrsi effektă este 

de a obliga ne mizloaitoră iar nă ne gellă ue a dată 

mandatslă, ,
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Ama dar komisionară este auella kare Iskreazs 
în sokoteala altuia, însr ssb nmele se. Înszrui- 
ustoră vomă nămi me auella kare a înkredinuată ko- 
misionarălzi năterea de a faue o onerapisne (art. 87.) 

Fiind-ks komisionarslă Iskreazz în nzmele s6ă, 
rmeaz; kre nomai ellg se oblig ktre uei d'allă 
treillea.  Auestia ns kznoskă uri ns a% trebzinus a 
kănoaunrte ne înspruinstoră; ki ci, kăm am zisă, 
n notă avea o akuisne de kmt în kontra komisio- 
narglzi.  Avweasta este kiar marele avantagiă allă ko- 
misisnei. Komisionarzlă, în adeveră, este o rersoa- 
n'5 knosksts de aci dallă treilea; ellă le offeremte 
solvabilitatea sa snre a, înlesni transakyiele, mi la, tre- 
bsinus5 resnănde kmtre înspruinztoră desnre solvabi- 
litatea, auellora kw kare a kontraktată. Kă kiuzl& a- 
sesta nisi înssrainztorălă niuă uei d'allă treillea n 
a5 trebzinus a se kănoarmte, nz sănt nevoini de a-mi 
esamina solvabilitatea loră reuinrok's, wii a nerde snă 
timnă nregiosă. Ile de alts uaite, komeraianuii knd 
kontrakteazs ax de mslte-ori interesă ka st nă se 
ksnoasks, ki noate sskuesslă întremrinderei denin- 
de de la auestă sekretă. Komisisnea, atănui le ofle- 
remte &nă bsnă mizlokă de a remmnea, nekănoskari. 

| Komisionarzlă, kontraktendă în nămele sex, ka- 
t5 s fie kanabilă de a se obliga. De aui zrmeazp 
kB o mersoans inkanabils de a kontrakta n moate 
fi komisionară. Ile de altr narte, kontraktzlă de ko- 
misisne fiind sn aktă de komeruig (R.0O. art. 306), 
minorele emanvinată vii femeea msritats n notă 
mriimi 0 komisisne de kzt dzne formalitenile uerzte 
de lege sure a, faue komeruig, 

Romisiznea fiind nrin sine snă aktă de komeruiă,
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aueia, ue fakă dintr'însa o nrofesisne obianzite sânt 

komeraianni. Dar moate uineva ss fake nămai snă 

aktă isolată de komisizne; at&nui kalitatea de lkomer- 

giantă n esiste, îns se va anlika jsridikuia tribă- 

nalzlsi de komeraiă. 

Komisisnea noate fi dati saă de snă individă 

saă de o sovietate; assemenea noate fi nriimite saă 

de znă individă sa de o sonietate. Legea este de- 

stsl de klar knd zise kr komisionarzlă noate ls- 

kra săbt sn% năme sosială. Ama o souietate în 

nume kolektivă& saă în komandits, noate nrea bine 

s-a mromăn de a faue akte de komisisne. 

Dar din testălă legei se mare kw o soxietate a- 

nonim'5 n noate fi komisionară, kzui ea vorbernife 

de firma souialz, mi imtim ks souieteuile anonime 

nă a3 firme. Kredem îns ks aueste souieteui, ka 

ori-kare altele, notă s5 fak akte de komisisne. Le- 

gea nă se nare de lokă a fi limitative. Daka eaa 

vorbită nămai de sosietenile în năme kolektivă mi 

în komandite, este ks a nrevezztă kazsrile uelle mai 

obiunzite, aueea, ue se întîmnlt în realitate ; kzui ar 

fi snă ue rară mi nrea estraordinară ka o souietate 

anonime. s5-uii mronăn' de a fase komisiăni. 

Kontraktslă de komisizne se formează - ui Înue- 

teaze ka mi kontraktălă de mandată. Ama simulă 

konsimtimentă formeazs adestă kontraktă, fpr'5 a mai 

fi trebzinprs de o alte formalitate (kond. uiv. art. 2 nart. 

3 kan. 19). Assemenea auestă kontraktă  înxeteaze 

knd sna saă alta din mbrgă va renănua la dînszl$. 

Observsmă îns kr ren&nuarea komisionarglăi tre- 

Due si se fak ama ka sm nă5 se adăk niti 0 Dă- 

g5be înserainptorălii,  Alt-felă, va fi resnonsabilă
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(art. 15, 16, îd.). Moartea komisionarglsi sat a în- 
strdinztorălăi. faue iarpuii s5 înueteze axestă kon- 
traktă. Dar aktele ue komisionarzlă va fi frkatt ne- 
mtiind înks moartea înswrainstorălăi, mriveskă me 
mormitenitorii auestzia. De va fi srmată a Iskra, kă- 
noskznd aweasts moarte, ori-ue Hagăbz va fi se sea- 
ma sa (art, 18, 19, 20, id.). 

Ş. 2. Efectele contractului de comisiune. 

Legea, în art. 88, nrevede kazslă knd komisi- 
onarzl& Iskreaze în nămele înssruinstorălzi, iar n 
în nămele seă. Atsnui, ziue ea, se konsiders ka 
znă adeverată mandatariă; min armare i se anlik' 
toate regslele relative la mandată (kan. 19, mart. 3 
Kond. Yliv.) VUellg mai nrinuinală effektă allă kon- 
traktălzi în auestă kază, este kr komisionarslă ns 
se oblig mersonală ; ei d'allă treilea ag o. akuisne 
direkts în kontra înszruinstorălzii. — Alt-felă male 
din regulele mandatslzi se anlilr liar asănra komi- 
sionarălzi ue Iskreazs în nsmele se. Dar afarz din 
xanortsrile ue resălts din axeste regzle, mai sănt mi 
altele, kari snt uronriă komisionariloră în generală. 
Noi vom essamina uri ne &nele mi ne altele. 

I.  Obliganisnile komisionarzlzi în iad namterea loră kiar din kontraktslă de komisis- ne. Ilin zrmare elle varieazt dsne natăra obiekte- li nui dăane termenii konvenyisnii.  Sznt îns oare- kari obliganizni kari snt komzne la totă felzlă de komisionari. Ama, komisionarslă kat, sp esekzteze komisiznea k esaktitate. Daka, din negligenur saă rea kredinur ns va nzne în Izkrare komisinea, va
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fi resnonsabilă kmtre înssruinztoră de nagzba e i-a 

kazsată. Esekstend komisisnea mi fiind o nagsbs 

din întsmnlare, atsnui nz e resnonsabilă (art. 5, 6, 

7 nart. 3 kan 19). Afarz de axeasta, komisionarăl% 

kate ss adzkz wea mai mare îngrijire nentră msr- 

farile we va fi nriimită în denosită ; va fi resn&nzb- 

tori de ori-ue strikpaizne sar întîmnla min a lză 

negligenus. Sumele ue i saă înkredinuată kate s5 

le întrebăinueze dame destinata loră, iar nă nentră 

sine; ksui atsnsă va nlsti interesălă loră uri ori-ue 

alte magsbp.  Assemenea este datoră a kămnera saă 

a vinde ks nrenălă ue sa aretată de înszrainstoră, 

iar n ks sn% altă nreuă. De vor fi nzmini dsoi 

saă mai mslui komisionari totă nentră. auea OrIera- 

pisne, va fi solidaritate între dînmii, mi fie-kare va | 

fi egală resnonsabilă nentrz totală (art. 13. id.) m 

II.  Obliganisnile înssr ainmtorălsi.- 

Elle ns resălte din kontraktă kiar, wi dintr'ană fantă 

nosterioră.  Însruinstorălă este mai întîiă obligată 

de a rekznoamte toate oneranisnile kte a fokstă 

komisionarslă dsne ordinea sa (art. 10, id.). Îi va 

plati toate keltselile ae va f fpkată ks okasiănea 

mandatălzi seă.  Aueste keltaeli le va ulsti kiar kend 

înseruinstorsl nă-ă va fi dat ordine ka s5 keltzeask'e ; 

impui elle sat fikată în favorălă seă, mi nă esle jast 

ka sm le moarte komisionarălă. Daka. însruinbtorălă 

va, fi aretată kat si keltăeasks, mi komisionarălă 

va fi keltaită mai măltă, înkm este datoră ka s5 

nlpteask auestă mai msltă, daka keltzeala awea- 

sta era trebăinuioass a se taste (axt. 9, id.). 

Afar de auestea înswruinstorălă este datoră a 

nisi komisionarslsă salariylă scă, Kontraktălă de
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komisizne este din natsra, sa, interesată; komisiona- 
rălă are totlasna drentslă a mere ăn salariă ; kiar 
knd n va fi fost stinzlat nrin kontrakt, salarislă 
înks se va nlzti dne obiueislă lokzlză.  Mandatslă din kontra din natsra sa este gratăită; nentră ka mandatarslă si aibs drentă la o rekomnenss, kat 55 fi stinzlată aueasta nrin kontraktă. În nraktika komeruizlzi esroneană, salarizlă komisionarălzi este simulz sak dsuls, dăne ksm ia sa nă ia asă-. nr5-mi riskrile insolvabilitii. Ama, salarizlă este. simuls knd komisionarzlă înră ia nămai ulata, men- tră esekztarea oneraniznei kx kare a fost însruinată. Dar însbrainztorală, ka toată mrobitatea komisiona- rălsi, este kte o dats ameninuată de a nx fi nl tită, knd velă d'allg treilea kz kare a kontraktată komisionarzlă a devenită insolvabilă, a kozată d. e. în falimentă. De axeea, înssruinstorslă sure a fi ini mai sigsră a alergată la o alt kombinaizne. Ile lîngr simnlz salariă, ell& mai nlptennte komisiona- rălzi o Nrim'5, kă kondinizne, ka auesta se ia a- sănrr-i riskarile insolvabilitreagii aelloră dWallă treilea, ks kari kontrakteaz. Aveasts klazsm se nămernte în mraktikz, del credere, adik a avea înkredere k5 înspruinztorslă va, A nlztită esaktă, Este znă felă de kontraktă de asigărare, ksui înserainstorelă NIstindă o rime komisionarglsi, azesta se oblig a-i ulzti nagsba ue ar înaerka nrin insolvabilitatea vellor& d'allă tveilea, 

| II. Ranortările komisionarzlsi mi în- Ssbrainztorzlsi kg vei d'allg treilea. — K'nd komisionarslă a, kontraktată în nămele în- sruinbtorglăi, nitim kg se konsiderz ka sng simnlă
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mandatară.  Ellă n se oblig kmtre aei d'allă trei- 

lea, ui înszrainztorălă; assemenea totă auesta are o 

akpisne direkts în kontra oră. 

Krnd îns komisionarălă kontrakteazs în nă- 

mele sr& — ueea ue este adeveratăl seă karakter — a- 

tensi nămai ell& se obligs kztre uei d'allă treilea, 

mi auestia kmtre dînsslă. VYei d'allă treilea ns aă 

o akyizne în kontra însprainztorălsi,  kpai nă aă 

kontraktată kz dînsslă, mi de malte-ori niui nă-lă 

kanosk. De vor voi s5'l% ărmeze a% nămai o ak-. 

nizne indirekte, adik îlă vor srma în nămele ko- 

misionarălăi.  Assemenea mi însruinstorălă n5 are 

o akpisne direkts în kontra aelloră W'allă treilea, 

noate îns eseruita în kontra loră drentsrile komisi- 

onarălzi. 

Toate aueste sănt adeverate ksnd interesălă ue- 

lor& dW'allă treilea se aflz în jokă. Îndats înss we 

nz va fi vorba de dînmii, ui nămai de ranortările 

dintre komisionari, se anlikz regălile generale alle 

mandatălză. În adeveră, s5 nress&nnmnemă kr ko- 

misionarălă a vendstă nimte mzrfari trimese de în- 

ssrainztoră, mi ks dăne adeastb vindere a kwzstă 

în faliment. Daka nreuzlă mrrfăriloră nă se va fi 

nlstită înk, mi va fi totă în mena kamuerstorălzi, 

înspruinmtorelă are drentă st-lă ia, firs ka kredi- 

tovii komisionarălsi ss noatb konksra ne auest sreuă. 

Aweast konseksinu este logikw mi konform'5 ekăi- 

tiuii.  Komisionarălă vendăse nimte m'rfări kari nă 

erat alle selle; ns ellă trebsea ss se bskăre de nre- 

uălă loră, ui înspruinstorglă. Kam dar kreditorii 

sei ar ustea sp vint nui semi îmrrueaske amestă
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nreuă ? Atsnui ei sar înavaui ka nagsba înssrain's- 
torălzi. - | 

IV. Irivilegizl komisionarslzi (art. 88). 
— Snă kreditoră se zise ks are znă nrivilegiă 
knd kreanua, sa se nlztemte mai naintea altor kre- 
ange. Afar de aknixnea nersonal ue komisiona- 
rălă are in kontra înssriinptorslzi, legea îi mai di 
înks &n5 mrivilegiă.  Avwestă mrivilegiă i se dr asă- 
ura m'sriăriloră, me i se va fi esredzită din o alt 
Hieau5 sure a le vinde în sokoteala înssrainztorzlăi, 
Mentră a-mi asigăra avanssrile, interesele mi keltze- 
lile, we va fi fekată, ne seama auestoră m'rfgră. Ilin 
aestă nrivilegiă, legea a voită a m'ări înlesnirea es- 
nedigiiloră merferiloră uri kreditslă înssraintorglzi; ksui komisionarzlă, fiind asigărată kz va, fi ulztită, noate faze avansării sa alte keltzeli, we va fi de tre- Dăinru5. Ama ss nresănnsnemă ks nimte m'rferi saă esnedzită din o alt nica ni komisionară Hentră ka ellă sx le VENZE; adesta mai nainte dea vinde mbrfările, a dată însbrainstorelzi o narte din valoarea loră, saă a frkată alte keltzele. Dar însmr- sinztorălă kade în falimentă, mi n mai e în stare a nlsti avanszrile sax keltaelile fpkate de komisio- nară. Avesta atsnui se va desrzgsbi ne nrenzlă merfăriloră mai nainte de toni wei-l-alni kreditori ai înszruinstorglăi falit, Axeasta konstităe nentră dîn- sălă znă nrivilegiă, kare este, dane kim vedem, snă fel& de drentă de gagiă, assnra merfriloră esnedz- ite; ki ka, mai kreditorzlă gagistă, ellă se desnsg- bemte înaintea uellor- -alui kreditori, ferz a mai “să- feri din kassa konksrennii lor ne valoarea, lskralăi,
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Dar nentră ka auestă nrivilegiă sz:se esekgteze, tre- 

bze mai mslte kondinizni: 

1 Msrfsrile s'%5 fie esnedsite din o ni- 

eauw în alta. — În alte ksvinte, legea mere 

ka loksl& snde made komisionarslă mi auella de sn- 

de vină msrferile, 5 fie distinkte. Kai daka va 

fi aucllam lok% nentră ue merfările n'aă stată de- 

nzse ănde eraă, mi saă mai transnortată la  komi- 

sionar&? Atsnui se înelege, sar nstea faze mslte 

frasde; ksui komisionarălă ar îmnrsmsta, III Arr0Ă 

Sar asigura desnre nlats, send mwrfartle, kă nag&- 

ba uellor-l-alui kreditori. — Sa mai întrebată îns 

daka trebue ka ni înszruinstorălă s5 lokzeasks în- 

t'ănă lokă altslă de kstă komisionarslă ? Kestisnea 

e kontroversatp. Legea însr ni se nare klars. Ea 

aere nămai ka mrfarile se fie esnedsite din o alte 

mieaub; n e dar trebzinms ka ni însmruintorălă 

se mazb în alt6 mica.  Aueastt esnlikare este kiar 

Lonformre ke sniritelă mi skormslă legeă, k5ui se îmrrs- 

nineazr kondiniznile nrivilegizlsi, kare amă vezată 

km este în interesălă komeraislăi kiar. 

9 Komisionarălă kat ss aibP MEI 

farile la disnosimignea sa. — Mwsrfarile sânt 

în disnosinisnea, komisionarălsi, nă nămai knd se 

vor fi aflsnd în magaziele selle, saă într'ănă lokă, 

usblikă; dar mi k5nd mai nainte de sosirea loră 

el va nstea dovedi, nrintr'o karte de înkmrkare 

saă de kmwrată, kr aueste msrfări saă nornită 

lkmtre dînszlă. Ka kinslă auesta m'rfarile axă deve- 

nită oare-ksm gagislă komisionarălăi ; kmui se afl' 

în disnosigisnea sa.  Alt-felă, de ar fi avată dren- 

tul st-uui esersiteze nrivilegislă asănra 50 MPbI-
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fară ue se afis în magaziele însruinztorălzi, se în- 
uelege ks sar fi nststă zrma mslte fraxde. 

„8 Avanssrile uri keltselile sr fifostă 
fmkste ne seams de msrfsri, — De vom nre- 
săunzne k5 esnediuia msrfsriloră n era, niui rrro- 
Mist, niwi ansnuat5 în timnal& knd sa  fikută 
avansările, se înnelege ks nrivilegizlă n noate sr 
fie invokată, Îndats îns ve sa anngiată, ue se 
mtie aweastr esnedinie, ori-ue avansări se vor faue 
în konsiderania m'rfăriloră esnedzite, daă lokă la 
mrivilegiă, fir ka sm fie trebăings ka komisionarăl 
sp aibr mrrfrile în disnosinisnea sa în momentelă 
knd a frkată avansările saă keltzelile. Este destal 
s3 fi mtistă ks area i se trimete ninrte m'erfări snre 
a le vinde. Ellg atsnsi noate da a kontără din nre- Uslă loră; ki are în vedere garannia ue va resslta nentră ellă din mivilegiă. Kz modslă amesta kon- resn&ndem kiar la skonzlă we a avută legea de a în- koragia ne komisionazi în avanssrile mi keltzelile ue kate ss fak, nentră înlesnirea, transakyieloră komer- iale. 

O dat ue aueste kondinizni sant îmnlinite, ko- misionarălă îmi eseruiteazs mrivilegizlă seă assmra merfăriloră esnediate. De vom  mresănnsne kg a- ameste mrrfări n mai esist în natărz, km adi- E5 s'aă vendztă de komisionară, atznui nrivilegizlă 
se eseruiteazs ne ureuslă loră.  Auestă nrenă se kon- sidert atsnui ka renresintsnd mwrferile.  Ilrin zr- mare saă daka nrenzlă se va afla în mwnile selle, saă de va fi înkm la kămuewstoră, komisionarzlă se va ulsti înaintea, altoră kreditori, (art. 90) 

Legea, kzm vedem, n s'a okănată de kt de



157 

komisionarslă vsnzstoră, de auella kprăia înssrain'5- 

torzl$ i-a dată misiznea de a-i vinde nimte msrfări 

me kare ile esuedsemte. We se întsmuls înss knd 

va fi voma de komisionară-ksmnerstoră, de auella 

kreraia înssraintorălă i-a dată usterea de a ksmnera 

nentră dînsslă katare m'rfsri? S5 nresămuznemă în 

adeveră ks ună komisionară nriimemte ordinea dea 

kamnera nimte merfsri. EIlă le ksmners în nămele 

seă, îns nentră sokoteala înssrainptorălzi; le uls- 

tente valoarea loră, mi le esnedzemte la însgrain'B- 

toră. Dar auesta kade în falimentă. Ye garannie 

are atenui komisionarălă snre a se desmrgsbi de să- 

ma ue a nlztită, sat de alte avansări mi keltseli ue 

va fi fskată? Ilin kend komisionarălă va avea în- 

ke merferile la sine, n e nisi o difiksltate; koui 

ellz atenui are asănrs-le drentslă ori-kprăi gagistă, 

adik drentslă de retenniăne, N5n5 ise va 'ulsti 

aueea ue a keltsită. Diffikzltatea este knd ellă a 

trimes& aueste mwrfări, knd nă mai sănt în nose- 

sisnea sa.  Kestisnea e kontroversate.  Bnii astoră 

voeskă a da komisionarălăi nrivilegizlă aellsi venzs- 

toră, adik drentslă de a revendika, de a reklama 

mrferile ue snt ne drsmă, in transitu, sure a 

le revinde, mi a se desnzgsbi. Kit de jsste ar fi 

aaeasts oninisne, kare se mi ărmează în nraktik's, 

n ni se nare legalt, de oare-ae mrivilegizrile n se 

notă întinde de la sn& kază la altală nrin analogie 

sa% internretagie.  IKat5 dar ss mwrtsrisimă ke asi 

se afis o adeverats laksne a legei, kare nă se noate 

îmnlini rin intermretagzie. 

Legea mai urevede kazălă knd atzt komisio- 

narzlă kt mi înssruin'ptorală vor lokăi în axaellaui
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oramă, uri msrfările vor fi dense iar în axellami 
lok (art 91). În assemenea kaz komisionarsl nă noate a- 
vea &nă mivilegiă, de kst ka ori-ue altă kreditoră, 
adik în ărma ni înskrisă. Avestă înskrisă kat s5 fie adeverită de jădek'mtorie, ss arate suma, kre- 
anuei, felzrimea, uri k'teuimea msrfgriloră. | Atanui nrivilegizlă se va eseruita nzmay asănra aestor m'pr- fari, mi nentrs săma aretatm, Axeste disnosinisni Saă zată nentrs ka sp onreaske frazdele ue sar ms- tea faue în nagsba xellor-l-alui kreditori, s, e, kre- nterea valoarei kreannei, saă a objekteloră date în gagiă. 

, CD O see 

SECȚIUNEA II. 

COMISIONARII DE TRANSPORTI PE USCATU ŞI APĂ. 
—————_— 

Iltim kg transnortarea, mzrfsriloră de la snă lokă la altslă joaks ună mare rolă în komeruiă. Ro- lslg auesta, este atrtă de mare în kt formeazs &- nălă din elementele we konstitze komeruizlă, kare, dane kzm untim, este transnortslă mi skimbală msrfăriloră.  I[lrin transnortă se m'rermte valoarea, ui nrodzkyisnea, Iskrăriloră ; kmui konsămayia nă re- mene lokalr, uri devine generalr. Ka kt dar miz- loauele de transnrortă înt'ană Stat se mzreskă, kz atstă komeruizlă seg noate nrosnera.  Înlesnirea, mi eftin'ptatea, transnortălzi sant atptea mizloaue ue a O mare inflzinws asăara transakuieloră komeruiale,. Komisionarii de transnortă sănt niriţe mizlouitori kari adskă aueastm înlesnire uri axeastr eftin'ptate, adeveră, amestă komisionari nă sănt kiar tran-
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snortatorii, kzrzăimii ; ei nă transnorteaz, wi mizlo- 

veskă a se transnorta. Ei sănt kari ksnoskă mai 

bine atst ne sneditori, adik ne aueia ue aă mer- 

fsri de transnortă, kst mi ne kerpărnii. Ilrin &rmare 

ci notă înlesni transnortarea msrfăriloră kz imeala 

dorite, mi kă sn% ureuă mai moderată. Alt-felă, 

esnedzitorii singzri ar fi fostă siliui sr kazte ne k'z- 

răi; de aui, ax resălta o întprziere. Anoi nekz- 

noskrend destăi snre a se mătea folosi de o konkzrin- 

45, nreuzlă transnortălzi ar fi totb'asna mai skămrr, 

_Neuesitatea, komisionariloră de transnortă se sim- 

te înks mui mai măltă, knd msrfzrile aă ss se tri- 

means într'znă lok& demsrtată, aura în kzt este de 

trebsinus a skimba atst ne kBrsBuui, kt mi mMo- 

dal de transnortă, men a ajsnge la destinanie. Daka 

fie-kare komeraiantă ar trebzi 35 se M5n5 în relauie 

ka fie-kare din krsmi, saă din aueeaimi mears, saă 

din eră diferite, se înnelege ks Iskrs ar fi n nă- 

mai difiuilă ri koststoră, dar kiar imnosibilă. Kat 

dar si se adreseze la &n& komisionară de transnortă, 

Avesta se afls în înuelegere mi în komănikanii kă 

komisionarii din alte Bra, Uri-ură înlesneskă reui- 

rrok% transnortarea m'rfsriloră. Ama, wellă d'întîiă 

komisionară koresnănde ks uellă d'allă doilea kare 

nriimermte mrferile de la ksrsăură, nui le înkredin- 

ueazt altăia, snre a-uti ărma drsmală; uellă dallă 

doillea koresnsnde ks snă allă treilea, mui ama mai 

înkolo.  Aueasta se rmeazt 1ui knd m'erfarile katb 

ss skimbe natsra drămlăă; knd adik de ne uskată 

se transnoartb ne anb; s8ă vice-versa, 

Komisionarslă de transnortă, ulptindu-i-se 5nă 

drentă de komisisne, se însaruins a trakta kă k'pr'pă-
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mălă, în nzmele seă, nentrz transnortarea mrer- fariloră. De va trakta în nămele esneditorglzi, a- tănui n mai e komjsionară, ui 3nă sing manda- tară. Dar kiar knd trakteaze în nămele loră, snre a-uli konserva, karakterzlă de komisionari, kat sp kontrakteze ks krpăurslă Hentră sokoteala esnedi- torălui; adik si arate axestăia, nămai nrenzlă indi- kată de ksr5ăuă, mi ellă komisionarzlă, ue se obpli- 85 uersonală, sz-wui ia nmai nreuălă komisisnei selle.  Daka din kontra, ellă se învoenite ks esnedi- torslă nentrs kătare Hreuă, mi anoi kat ună ke- YDăulă ku n nreuă mai inferioră de kt auella, ka- re-lă ia ellă de la esneditoră, atsnui ellă nmai e ko- misionară, ui întrenrinzstoră de transnor- tări, desnze kare vom vorbi în sekuiznea, fiitoare, uii kare vom vedea, kr differemite de lkomisionarii de transnortă. 
Esnediarea msrfăriloră de la sn lokă la altslă, nresăunzne &nă kontraktă ue a intervenită, saă ns- mai între esneditoră nai kerăuă, — daka, ellă d'în- tilă a traktată d'a drentslg kă ksr5mslă, — sa în- tre esneditoră, komisionară ni kărbăulă, — daka a fostă intervenyia, ani mizlouitoră. Uea mai asitatp robe a esistinuei asesteă kontraktă, aktslă kare-i konstats de ordinariă esistinua, este aueca, ue se nă- memte kartea de ksratg, 
Aveastz karte este snă -aktă kare se trimete în forms de enistols de kstre kreditoră saă komisio- nară la destinatoră, snre ai se anna trimeterea, de msrfri ue i se faue, Mai nainte de a vedea im- ortanua jăridikr a, axestej enistole, ss vedem kăm
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trebe st fie komnsss, enznyierile ue kat ss ko- 
Nrinz5. 

Legea uere ls aueasts karte ss konrinze (art. 98): 

Data, nentră ka, destinatorslă, komnarsndă data e- 
mistolei kă aueea a ajăngerei morfăriloră, sp vaze 
daka elle aă ajunsă la termenzlă aretată nrinti'însa; 

Natsra mi grestatea, saă mssăra lă- 
krzriloră de kmrată, nrekzm mi semnele uri 

nzmerile balsriloră, nentr ka destinatorlă 

s% moatr vedea daka mwrfzrile ue nriimemte sănt kă 

adeverată auellea ue i saă trimesă, saă daka n se 

afis ueva nerderi ori strikuizni. 

Sorokslă în kare are sr se faks tran- 

snortălă, nenti& ka ss se mtie daka este sat nă 

întprziere ; 
Nsmele mi domiuilizlă komisionarză- 

lzi (de se va fi aflendă) mi allă kersămzlsi, 

mentră ka sb se noats zrma în kază de trebzinu 

mi s5 li se noats were mtirile neuesarii; 

Namele mi domiuiliălă destinatorz- 

li, nentră ka kerzămălă ss mtie kzi ss dea m'br- 

favile mi de la uine ss uearz nlata sa. De nă va 

uztea sm se msn ui domiilizlă, trebe uellă ns- 

uină sr se afle numele; 

Ilrenslă transnortălzi, nentrz ka kpr5ă- 

mrălă ss nz ear ănă altălă mai mare; 

Desnzgshirea ue s'ar ksveni în kază 

de întwrziere. De mălte ori valoarea snei msrfi 

deninde de timuzlă knd se komeruieaze. La kztare 

enokm o marfr are o mare valoare, de oare-ue mai 

trziă valoarea ei skade. De aueea de mălte-oră ko- 

meruiannii uin% ka morfarile loră ss se transnoarts 
14



162 

s5 ajsng5 la destinania loră la kstare enokm fiksp, 
De se va întîmnla întîrziere, krssrmslă va fi res- 
usnsabilă de nagsba ue a înuerkată nronrietarslă 
m'rfsriloră. Dar sine va anrenzi aueaste nagsbr? 
Jzdekwtorslă. . Dar o assemenea anreniare este foarte 
difizils. nentră. dînsălă, mi noate da lok& la malte 
desbateri. ' De aweea, nentră mai malt înlesnire, se 
denrinde ase areta kiar în kontraktă kare sm fie de- 
smbgăbirea, în kază de întprziere. Atsnui se vanlati 
săma aretat5. „Se moate înst întsmula ka înttrzie- 
rea; s5 adskz o nagibw estraordinarz, foarte însem- 
nate, ama; nrekzm n s'a rrătstă urevedea de merui 
knd aă kontraktată. În assemenea kază kwsamuslă 
nă moate fi liberată nămai ks săma ue se va fi are- 
tată în enistolz, ui se va judeka dzne ektitate aueea 
se trebze sr nlzteasks mai moltă,. | | 

| În fine, kartea, de kzrată kat sm fie săbskris5 
de esneditori saă de komisionari.  Afarz de aweasta 
komisionarslă trebue s5 o treaks într'znă registră 
n&merotată mi uarafată de nresidentslă tribsnalalzi 
lokalg. 

Kartea de korată find ama redaktats, se ds 
de k'ztre komisionară sas esneditor& krssurslsi, nen- 
ir ka auesta ss o dea destinatoralui, 

| Dar we sar întîmnla 'daka na 'saă mai maslte 
din aseste enănyieri nă Sar afla în enistola de kprată? 
Se moate zise atanui ks ea kade, devin nzlls? Le- 
gea nz nreskrie o assemenea, sankgizne, rari le drentă 
ksventă. Enistola de krată ns este ănă aktă so- 
lemnă, all krzia toate enănuierile kat sr fie se- 
veră observate. Este sn% simul aktă kare konsta- 
teaze esistinua kontraktalzi de komisizne,  [lrin sr-
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mare daka una sas mai mălte din ensnpierile aerste 

vor linsi, martea ue are interesă ka elle ss esiste, va 
dovedi esistinma loră mrin ori-ue alte felări de do- 

veză, kare adesea noate sr-i linseaskre. - Sanknisnea 

dar a legei konsts în difâiksltatea, kiar ue._va, avea 
o narte smre a îmnlini min alte dovezi linsele din 

aktslă de kmrată. 
Kare este akzm valoarea legalr a aktălză de k'e- 

rată ? Aueast valoare am zis'o deja. Aktală de kz- 
rată konstakteazr esistinna kontraktalgi de transnort 

(art. 97). Legea mrevede doze kazzri: Wellă dîntii 
este knd esneditorslă, nă sa mai servită de snă 

komisionară, wi sa adresată V'adrentslă la snă kr- 

r5ăulă, nentră ka, auesta, s5-i transnoarte mrfările, 

În auestă kază, ziuea legea, kartea de kerată înki- 

uz emte (legea franuezs ziue formeaz'5) 5nă kon- 
traktă între esniditoră mi kpr'eăuă. 

K'nd însr va fi fostă mi &nă komisionară, le- 

gea adaogs ks kartea, de kmrată formeazs &nă kon- 

trektă între esneditoră, de o marte, komisionară, mi 

karssmă, din uea-l-altz. Avesta este allă doilea. kază 

ue ea nrevede. 

În amrndose kazările enistola de kmrată for- 

msndă sax mressnnănsndă &nă kontraktă, nz n&maă 

ks servennite drentă titlz msruiloră, dar înks mi do 

namtere mai măltoră obliganisni ae naskă dintr'snă 

kontraktă. 
Înii astori franueză desidă ks enistola de kz- 

vată ns inoate sr formeze &nă kontraktă între esre- 

ditoră mi komisionară, fiind-km axesta era deja le- 

gată nrintr'snă kontraktă anterioră enistolei. Ilin 

armare aueasts enistolr formeaz: 5nă kontraktă îna
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tre esneditoră mi krsămă, saă între komisionară uni 
k'Er55mă, iar nă uni între esneditoră mi komisionară. 
Ironsnă dar ks în lokă de a, se xeti legea km e- 
ste, ks aktălă de krată formeazs nă kontraktă în- 
tre esneditoră, komisionară mi ker5ămă, 85 se ui- 
teaskr „între esneditoră sax komisionară, mui kBr6- 
mg.“ Îlrin ărmare ei adaogs konjsnktivălă saă, mi 
nsnă virgăla dăne vorba komisionară iar n înain- 
tea ei. De sar faue aueast skimbare mi la, noi, ar 
fi trebăinur ss se adaoge nămai konjănktivală sas. 
K'zt desnre virgslr, kare înkurks ne franuesă, nă sar 
mai ad'oga dsne vorba komisionară ; ki redakto- 
rii nostri aă năs'o deja, de mi în kontra, regăleloră 
gramatikale.. Kz toate auestea săntem de oninisnea 
ka, abstrakpisne fskwnd de virgălz, testzlă legei s5 
se konserve urekăm este; kmui alt-felă kazală de allă 
doillea sar konfenda ku wellă d'întîig, de oare-ue le- 
gea zixe deja în nartea întîiă a axtikollui k5, kartea 
de krată formeazs '5nă kontraktă între esreditoră 
mi kzrpămă. De me ar fi mai remetată axellarni Is 
kră mi în nartea a doza? 

Komisionarslă, fiind &nă mizlouitoră nlutită mi 
avend în mena sa înkredinmate niurte m'rfsri, are 
asămrb-i mai mslte obliganizni ni o destals de grea 
resnonsabilitate,. 

Mai întîiă komisionarslă este obligată de a în- 
skrie în registrală sex Jrnală natsra wi kantitatea 
m'brfăriloră ue i se înkredinmeazs, mrekăm mi valoa- 
rea loră, daka însz aweasta se va were de esnedi- 
toră (art, 92). Aueastr înskriere e newesars nentră 
ka la kază de trebăinuz sr se mtie ue m'5rfări s'a
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dată komisionarzlui, saă ue valori trebze ss nlstea- 

sk de va fi fostă nerdere. | 

Komisionarslă mai resngnde înks desnre ajsn- 

gerea mwrfgriloră la sorokzlă otsrîtă nrin enistola de. 

kwrată (art. 93). Illtim ue interesă moate avea 5nă 

komeraiantă ka merferile Isi ss ajsng5 la kătare iar 

nz la kztare zi.  Ilrin ărmare komisionarglă kats 

s5 fie garant desnre esakta ajsngere a mzrfăriloră. 

Fiind întorziere ellă va nlzti saă săma aretats nrin 

enistolz, sa% alta, fisats de jădekstorii. Dar kiar 

knd mruile ns at aretată în enistols sorokslă knd 

are st ajsng mwrfrile, judekptorii notă înks esa- 

mina, daka, dane interesslă esneditorăkăi mi dne di- 

stana fekats, a fostă întprziere kare ss se moatb 

îmrata komisionarslsi saă auellora desmre kare ellă 

resnsnde.  Komisionarălă assemenea nă resnsnde de 

kt desure întsrzierea kazsats nrin negligenua sa, 

iar n desnre aueea kazsats nrin o ugtere majorb 

ue kare i-a fostă kz nenztinur a 0 ureîntîmnina, 

În nrinsină, komisionarslă este resnonsabilă de- 

snre nerderea mi strikpaisnea msrfriloră, affarb nă- 

mai daka elle vor uroveni din o nătere major5 (art. 94). 

Se noate înkr nrea bine învoi ks nă va resn&nde de- 

snre nerderile saă strikmuisnile ue se vor imusta k'5- 

rezist. Dame termenii legei se mare ks komisi- 

onarslă noate stinăla aueaste klazsz kiar ksnd va 

fi voxba desnre nerderile uri strikaisnile ue Urovină 

din fanta sa.  Înss o assemenea konvennizne nă noate 

fi nermisz, k5ai o nersoans nă noate stinăla de mai 

nainte ks n va fi resnonsabils de mronriele selle 

gremeli. Esţe nămai în drentă de a stinăla ke n
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va fi resnonsabilă de fanta altaia nentră kare era 
garantă.. | | 

În fine, komisionarzlă, kare s'a servită kx alui ko- 
misionari săbsidiari nentră mriimirea, uri esnredzirea, m'rr- 
făriloră, va fi resnonsabilă de fantele auestora, afarz nz- 
mai knd va fi fostă konvenyizne kontrarie (art. 95). 
„BB vedem aksm în allă ku riskă klrtoreskă 

msiferile? Legea, zise kw o dat ertite din- magaziele 
vEnzstorălsi sa esueditorzlzi, elle ksltoreskă în ris- 
kzlă mronrietarălzi loră (art. 96), res perit domino. 
Dar knd este vorba de m'rfări vndste, în we mo- 
mentă înueteazr de a mai fi nronrietatea venzsto-: 
rălsi?. Legea uivilg (art. 12 $. 2 mart. 3 kan. 2) zi- de kr venzrtorzlă znză mimkstoră înueteazz de a mai fi nronrietarglă Iskrălăi, knd wsnzztorală va înaene a, da Ikrală, saă kămnerztorslă va înuene a da nrenzlă. În auestă momentă vsnzarea e konsi- derats ka nertekts, uri nronrietatea a trekztă: ne seama, kămnerztorălsi, Ilin ărmare, adaogr totă legea, uivils (art. 17, id.), ori-ue nerikulg va, urivi re seama ksmnsrztorglsi, Msrfrile krlztoreskă atsnui în riskală seă, afarz Dămai daka min konvenyizne venzstorslă n va fi lată auestă riskă asznra lăi. Ksmuvrstorglă saă venzstorzlă, din nartea, loră, vor avea drentslă de a zrma Ie komisionară saă kwrb- 5uă înssruinată ku transnortălă. 

SECȚIUNEA III, 

DESPRE CĂRĂUȘII. 

  

Krrrămă este avdella kare are drentă Irofesizne
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a transnorta mrfsrile de la znă lokă la altslă. Knd 

transnortălă se faue ne ars, ia nsmele- de bsrkară 

say korsbieriă.  Kend o nersoans îmi faze din tran- 

snortă o nrofesizne a sa obiunzitr este komersiantă; 

krewi transnortarea mmrfriloră konstitse &nă aktă de 

komersiă (art. 306 R. 0.). 

Krrzamslă nriimeinte de ordinariă msrfsrile de 

la snă komisionară. Le noate îns miimi d'adrentslă 

de la esneditoră, fer mizlouirea komisionarălsă. 

Resnonsabilitatea krbăruălsi, ka pri axeea a ko- 

misionarslzi, are drentă objektă strik'paiznea, nerde- 

rea mi întprzierea m'rfăriloră (art. 99, 100). Auea- 

ste resnonsabilitate înuene îndats ue ellă va, fi nrii- 

mită objektele de transnortată. Ea înueteaze k'end 

nerderea, strikzuiznea saă întprzierea se vor fi kax- 

sată din o mătere major, &nă evenimentă nenrevr- 

zstă, sat din snă viuiă allă Iskrsriloră. Dar în as- 

semenea kază kerzămslă kat s5 dovedeask'e uzterea, 

majore saă viuizlă ue invoak'e. 

Daka vom uresămuzne k5 destinatorălă n vo- 

emte sat se îmurotivernte a nriimi lskrarile transnor- 

tate ksrrănmălă fi-va silită a le konserva măltă timuă 

i 'a amtenta ama nlata ue i se kavine? Legea a 

lsată mrekasuisni nentră 5n% assemenea kază (art. 

102). Kowsamslă are atsnui dentală ka ss a- 

dreseze o netiuie k'tre uresidentslă tribsnalslsi lo- 

kală, saă nefiind tribănală kstre ssbadministratoră. 

Avestia, nămeskă nimte esneri, kari aă 55 verifiue 

mi ss konstateze starea mrfsriloră.  Dăne aueasta 

nresidentală noate ss ordone densnerea saă sekăes-. 

trarea mrfsriloră, mi transnortălă loră înto maga- 

zie nsblik'e. ]lresidentălă mai noate înk'P ordona
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vinderea objekteloră transrortate IIEN5 la îmulinirea Hreuălzi ue i se kuvine kersămălăi.  Aueasta, konsti- tze nentrs dînsslă sn mivilegiă aszura m'rferiloră de a transnortată. Este adeverată km result mai are o akyizne Hersonalz în kontra auellzia ue i-a dată enistola de krată, ui în kontra destinata- rălzi. Legea îns îi mai akoards sn nrivilegiă, nentră ka s5-ă înlesneaskr mi se-i asigăre mai bine lata kăvenite. . 
Se noate îns ka destinatarălă ss azăidiue niunte nretenuizni desnre nerderi saă strikuizni. Ilresiden- tsl& ordonz, nrekzm am zisă, a se konstata, starea, msrfzriloră, ui amoi va, ustea sp deuidz kiar vinde- rea loră nsnz la îmnlinirea, ulii kerbsurlsi. Kt desnre kontestagzie, va &rma a se Jădeka ; kai ea. noate fi nedreantr, fzrz niui snă fondamentă, o simuls mikans, mi nă este Jăstă ka ksrzăuislă, kare de or- dinariă, e o nersoan' seraks, s-un amntente nlata dsne terminarea nroweszlă, Se înnelege îns, kr mre- sidentală nx va ordina aueastr ulatr, de kt atsnui knd, dzne ranortală esrerniloră, starea merferilorE i se va mzrea bune. 

Daka destinatarul a mriimită Iskrările transrror- tate mi a mi nlstită nrenălă kraruglsi (art. 101), ori-ue aknisne a Isi în kontra, kewbămălsi mi pin ărmare în kontra komisionarzlzi, se stinge.  IIrin ameasta  destinatarulă arat ks n are niui 0 mre- tengisne, ks a uriimită Iskrzrile la timnă uri în stare ban. Este îns neanbrată ka sr fie nede o narte mriimirea, msrfsriloră, ne de alta nlata, kiriei. Daka ina din doze va, linsi, resnonsabiliţatea, kr5-
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gurglzi esiste înk, uri destinatarglă noate avea ak- 

pizne în kontra li. 
Komisionarii de transnortă ui kereuii sănt 

în generală înspruinaui kă mălte transnortări. Din 
kazsa aueasta cei sănt mi esnsui a vedea msălte 

reklamanii în kontra lorg.  Fi-vor ei msltă timnă 

esnămi la aueste reklamanii? Legea le a venită în 

ajătoră. Ea deuide kw ori-ue akpizni în kontra loră, 

nentr& nerderea saă strikpuisnea msrfriloră, se vor 

mmeskrie dăne mase lină saă snă ană (art.104). A kreeat 

dar o nreskrinuie smeuials nentră aueste nersoane, 

mi aweaste rmveskringie a voită ss fie kst se moate 

mai skarts:  ueea ue konstitse o adeverate 1rrotek- 

pisne nentrs komisionari mi ksr5ămi, kare alt-felă 

ar fi avătă asăm-le o mrea grea resnonsabilitate. 

Aknisnile se nreskrit în timră de mase Isni, 

knd transnortsrile se fakă în interiorglă Ilrinuina- 

tălsi; în timn$ de snă ană, nentră uelle ue se fală 

afar din Ilrinuinată. Dar msntală de nlekare all 

auestoră nreskrinpisni differemte, dane kăm va fi 

vorba de nerderea saă strikmuisnea m'rfăriloră. In 

kază de nerderi, nreskringiznea, însene din zioa ksnd 

ar fi trebzită si se effektzeze transnortălă ; în kază 

de strikmuizsne, din zioa în kare se vor fi niriimită 

m'rfsrile. 
Dar legea ns vorbemte de kzt de merdere ui 

strikuizne; de aui sa nbskută kestisnea, daka auea- 

ste mseskrinuisne se anliks ni în kază de întrprziere. 

Ar natea zize uineva kw ureskringisnea artikolzlzi 

nostră, fiind o esaenpisne n se noate anlika nrin 

internretare de la snă kază la altslă. Kă toate as- 

tea ns vedem niui &nă motivă valabilă nentrs ka sp
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nă anlikemă aueeanii nreskrinuizne mi nentră într 
ziere.  Aueastr akuisne este mai nsuină imuortants 
de kt uea, nentru erdere; nrin ărmare ar fi fostă 
kiar sn ă fortiori nentră ka si se anliue auea- 
st5 rreskrinuizne mai skărte. Kt desnre n&ntală 
de ulekare kredem kw trebze sm fie axella allă zilei 
în kare mmrfările se vor fi uriimită ; kai nămai daune 
niimirea, loră se noate mtie daka a fost saă ns în- 
terziere.  Daka dar dzne mase Isni sai nă ană de la aseasts ririimire n a fostă nisi o reklamagie” de- 
sure întzrziere, akuiznea kat se se stinge. . 

Daka îusz se va fi afisndă frazd saă rea kre- 
dinu, ori-ue aknisne de Herdere, de stiikmuizne saă de întprziere, se va stinge nămai “rin ureskrinyiznea ordinar de trei-zeui de anş, 

Intrenrinzstorii de transnortări. Aue- stia. ka, mi kBr5urii transnoart morti (art. 103). Differina, este, ka întreminztorii fakă nimte tran- snortări neriodiue, la zille mi ore fikse, ks mremarile determinate mi nsblikate de mai nainte, Ast-telă sant întrenrinzstorii de dramari de feră, de vamoare, de deligenue. Legea deklar kr toate regslele relative la, k'BrBzuli, se vor annlika nui la amesti întrenrinzb- tori.  Afas din aueste regsle mai notă fi uri altele administrative, kare se anlikz sneuialg la întremin- zstorii de transnortă,



TITLUL VII. 

Pentru cumpărări şi vinderi, 

Avestă titl trakteazz desure dovezile admise în 

materie komeruialz.  Aueste dovezi nă se anliks ng- 

mai assnra vinderiloră mi kămnersriloră, ai la a totă 

felul de kontrakte komeruiale. Este adeverată ks 

dintre toate kontraktările în materie. komeruial, vin- 

derile mi kămnersrile sant elle mai. nămeroase; kă 

toate astea elle ns snt singăre. Ile de altr marte, 

titlzl& nostră n trakteaze de lokă desure kondiniz- 

nile întrînseue alle ksmnerzriloră mi venzeriloră, kon- 

diuizni kari sănt regslate de drentslă uivilă; gi N8- 

mai desnre dovedirea loră nui a ori-ue altă kontraktă. 

De aui vedem kr rsbrika noastre este foarte nee- 

sakts; ar fi trebzită mai bine sv fi zisă: „Desnre 

„dovezi.“ 
Toate dovezile drentzlsi uivilă sănt admise Imi 

în materie komeruials. Dar afars de dînsele saă 

mai admisă mi altele reklamate de natsra transakai- 

eloră komeruiale; urekăm registrele, koresnondinua;. 

faktarile, ect.  Assemenea la &nele din dovezi n se 

mai uere formaliteuile imnăse de drentslă mivilă ; ama 

d. e. aktele sinalagmatiue înskrise nă se weră a se 

faue îndoite.. ect. . 

Ss essaminsmă alksm fe kare din aueste mo- 

dară de. dovezi: i 

Aktele nubliue. Akte nsbliue în generală se: 

nămeskă toate auellea kari se fakă de kstre fonk- 

pionarii sbliui, nrekzm sănt deuisiănile tribanaleloră,
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Înti'snă sensă mai restrnsă aktele msbliae sant ui 
amellea, kare, fpkăte de nartikălari, se adevereazs de 
tribsnale. | 

— Aktele ssbskrise nrivată sant auellea 
kari se fakă nzmai între IIBINi fr adeverirea say 
intervengia &nei alte astoriteni.  Aveste akte ax în- 
tre nbrui nzterea &nzsi aktă năblikă, daka niui na 
din elle nă-mi va nega, săbskrierea. De aueea knd 
5nă assemenea aktă se nresints, nartea, uea-l-alts este 
obligatz ka ss deklare daka este a sa saă n3 stb- 
skrierea ue i se arate. K4 desnre monmitenitorii sei 
axestia ns notă faue o assemenea deklaranizne ; ei aă 
nămai drentslă si zik ks n rekznoskă skrisoarea 
saă s&bskrierea, ni atsnai kontestarea se va, jădika 
sivilă saă korekpională. În drentală xwivilă, aktele 
kari konrindă o obliganizne din martea, fie-kzrei mori, 
adik aktele sinalagmatiue, obiunzeskă a, se faue în- 
doite, adik kmte nă esemnlară nentră fie-kare nar- 
te interesatz.  Aueastm formalitate n se mai uere 
knd este vorba de transalkyii komeruiale. 

— Nresksitwrile de sokotealz înkeiate 
de mizlouitoriide skimbă sat samsari, Aue- ste nreskărtzri ssnt n fel de urovesri verbale, kari 
se fakă de agennii saă samsarii sure a konstata one- 
ragiznea ue aă fokată, mi kari se de rbruiloră ue le mi săbskrie.  Aweste rreskarteră, fiind ama ssb- skrise de IIBrNi, formeaze ună aktă kare dovedenmte 
esistinga, onerayiznei. Dar asestă aktă n este m- blikă, de wii este fekstă de agenni saă samsari, kari 
ksm am zisă, sant nimte fonkuionari nsbliuiă; koui atsnsă ax intra între aktele nsbliue de kari s'a vor- 
bită; asemenea nă sint akte krată nrivate, koui
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sar konfenda kz uelle d'allă doilea. Elle ssnt dar 

nimte akte sui generis, kari konstitze nentră mrBrli 

an mizlokă de dovedirea drentzriloră loră. 

— Faktsra nriimit” drentă bsns de 

kamnwrwtoră. Faktara este snă înskrisă kare 

arate ks am'snsntslă natsra, kalitatea, kantitatea mi 

mrenzlă msrfsriloră ue fakă objektală negorierii. Dar 

nentrs ka si serveaskw de dovads, trebze se fie nri- 

imits de auella kmtre kare se trimete. Ilriimirea, de 

ordinariă, se faue min săbskrierea năs5 în josălă 

faktarei. Atsnui ea devine 5nă aktă ssbskrisă mi- 

vată.  Kredem îns ks mi fpr5 aueaste ssbskriere 

faktara devine o dovad, îndats ue s'a nriimită, f5rt 

a se mai resnănde; kbui nămai aua ea nă se kon- 

fonds ks aktele ssbskrise nrivată, mi devine &nă 

mizlokă sneuială de dovedire. Ama daka îui voiă 

bimete o faktare, nrousn'sndz-ui de a-ui vinde msr- 

furile ue se aflz arstate întir'însa, uri daka, taxi, noni 

fi konsiderată ka kzm ai fi primită negomiarea. Js- 

dekmtorii aă s5 jsdeue mai sr anremieze kestiznea. 

Faktara se moate faue saă kstre 0 nersoant a 

name, sat la ordină, ori la nortoră. În kazarile din 

zrm ea se transmite ka moliuele saă biletele la or- 

dină, dane km vom vedea mai la valle. 

__ Koresnondinua. Am vezată, kendamă 

traktată desnre registrele de komeruiă, k5 komerui- 

annii kate se transkrie skrisorile ue trimetă, mi s5 

konserve ne auellea “e mriimeskă.  Aueste skrisoră 

Lonstitae nentră dînmii dovada de kare se vorbenite arii. 

— Registrele uwryuiloră formeaze modslă 

de dovedire desnre kare amă vorbită deja. | 

_ Martorii, ksnd s5nt admimi de tri-
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bsnâlă. Dovada min martori este admis în ma- 
terie komeraials, în oră-ue kază, ori-kare ar fi im- 
nortanua, kazsei; de oare-ue în materie aivilz n% €- 
ste admis “de kzt ks oare-kari limite. _În materie 
komervials din kontra ea, formeazs regăla, generals; 
ki transakyiele komersiale snt atst de nă&meroa- 
se, mi se fakă adesea kz atria isueals, în kt upr- 
uile nă notă ss le dovedeasks alt-felă de kt min martori.  K toate astea, fiind-kr aueasts dovadie ot- feremte adesea malte inkoveniente, legea, snre a le evita, e dată jsdekmtorzlzi fakultatea de a Driimi a- deast5 dovadz atsnui ksnd va afla de lviinzrp. A- mia, dovada testimonial's, în materie komeruials, este kărată fakgltativp. Ia | 

Se întreabr însz daka jsdekstorii a fakzltatea de a mimi aueast dovadz kiar în kazzlă knd &na din nzrui va voi se dovedeask ueva în kontra &nei konvennizni ue sa fekată înskrisă. Ai se faue o distinkyizne : 
„__ Daka este vorba de snă kontraktă, kare trebe totd'axma sm se fak înskrisă, nreksm snt kontrak- tele de souietEui, n se moate admite niui o dovads testimonials în kontra amellzi înskrisă.  Daka îns konvenniznea, este &na, din auelle se ns sn S5NNBSe la formalitatea înskrisălzi, dovada testimonials moate mea bine ss se admitz în kontra înskrisălzi ue se va fi frkată de IVBIIĂ, - | 

Afarz de axeste dovezi, ensmerate de lege, mai notă fi mi altele admise de legea vivils, mrekăm ro boagele, mrtzrisirea rrerniloră, jzremântalg. 
2



TITLUL VIII. 

Despre polițe, bileturi la ordine: şi preseripțiune. 

  

SECȚIUNEA 1. 

DESPRE POLIȚE. 

Originea nolimeloră formeaz» objektslă snei di- 

skzpisni între aztori.  &nii o atribze Gibeliniloră go- 

nigi din Florenga de Ghelfi.- Algii o atribse Israili- 

uiloră, kari, fiind gonini din Franuia, deders la, ami- 

sii mi kănoskănii loră nimte titlari sekrete srre a le 

Iza sterile ue se afiaă konfiskate. Noi, îmuresnrs kă 

alui astoră, kredem kr invennisnea noliueloră, este o 

oners a nrogresălăi, a întinderei omeragisniloră ko- 

meruaiale. Elle awsrăre în evălă meziă, ne la allă 

XIII-lea sekolă, în tergarile me se fsueaă în Fran- 

aia, ui în Italia. | 

Argintslg, banii, ka mi msrfările, aă de mzlte 

ori trebzinus dea se transnorta. EK'snd auestă tran- 

snortă se faue materializemte, adik nrintr'o îr5s5r5, 

nresintz mai mslte inkonveniente; maă întîi auestă 

transuortă koste skămiră; anoi banii sănt esmăuui la, 

mglte rerikole, la o mrea mare întprziere, mai ku 

seam knd distanuele sănt însemnate, knd drămă- 

vile ns snt nraktibale, saă knd ordinea znei meri 

se afis tărbarate.  Sure a evita toate aueste inko= 

veniente s'a inventată noligele. 

O nolimw5 uresăunzne esistinga kontraktălzi
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de skimbă. Snre a kănoamte dar mai bine nats- 
ra noliueloră, kats sz ne okănzmă mai întîi de kon- 
traktală de skimbă. 

Kontraktală de skimb& este o konvennizne nrin kare o nersoans, ue nriimennite o valoare, se obligz kstre wea-l-alts a-i nlzti kztare săm'5 la kztare eno- ED, ui într'snă lokă diferită de auella. znde se faue kontraktslă; s. e. ne învoimă la Bkzreriti, ka, nen- îră 0 sims ue nriimeskă sax o alts valoare, kzm o kantitate de vinzi, îi voit nlsti la Krajova, înto Isnz, săma de o mie de lei. 
Ilrin ărmare &nă kontraktă de skimbă katr ss ksnrinz5 nearsrată: 10 O Simt ue are a se nlzti; 2” O valoare, fie bani, fie m'Erfsri, ue se ulterute în momentslă knd se faue kontraktală; 30 Lokyl n- de se faue kontraktslă diferită de awella znde are 35 se nlteask szma, 
Azestă kontraktă este konsimusală, kmui se formeazs urin simnlz konsimuimîntă allă IYBIŢUI- loră fer alte formaliteui ; inte resată, kai fie- kare din mergi are în vedere interesslă seă; sina- la gematikă, kai am'endoze rmsryile se oblig re- sinrokă; în fine de drentzlg ginpiloră, ku a- ist strzinii kzt mi memântenii aă drentală de ală forma, 
Kontraktală de skimbă offeremte foarte mari a- vantage unui înlesniri komeruizlzi, nrekum. se noate ve- dea mai bine nrinti'znă esemnly: 
Primus are 100,000 lei la, Bskzreuiti; dar are trebăinus de aueasta sims în altă lokă, la Ilaris sat la Londra. Daka, fiind la Ilaris va amtenta ajznge- rea asestei ssme de la Bskaremti, aweasta, saă îl&
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va kosta. mrea msltă, saă va amtenta nrea msltă timrră 

mn s5 ajăng5. Ss adreseaze dar la snă bankeră 

din Ilaris, la Secundus, nentrz ka auesta s-i nămere 

ei 100,000 lei mi tot de o dats îi dz o enistole 

kt Tertius, din Băksremti, mentră ka adesta st 

nămere Isi Secundus săma nlztite.  Ks modală a- 

vesta Primus, a nătătă sB-mi nroksre săma nezesar5. 

Daka vom nressmrzne ks Secundus este mi ell& da- 

toră Isi Quartus din Bakzrenuti o săms de 100,000 

lei, 'Tertius va nămera, banii auestzia, mi Secundus 

se va, libera, fir afi avstă trebăinus de a se faue 

bransnortslt baniloră. Ilin srmare kz modslă aue- 

sta saă evitată doze transnortări: transnortălă ue 

twebsea si se fak Isi Primus de la Baksremti la 

Ilaris, transuortălă e trebzea ss se fak de kotre 

Secundus Isi Quartus de la Ilaris la Bzkzreurti. 

Avmeasts obligagie de a faue uineva s5 se Ul5- 

teaskr înt”snt lokă o sms ue va fi nriimită într- 

altă lokă, se realiseazb de ordinară nrin nolijze. 

Tizstem dar defini noliua:. 5nă akt& solemnelă, 

în form de enistols,. mrin kare săbskrisălă di or- 

dine &nei nersoane lokzind în altă lokă de a nlstă 

o săm' oare-kare auelluia kare este aretată în ermi- 

stolz, saă altsia kersia ellă îi va fi zedată drentă- 

vile selle. . 

Tolina, km vedem, ns este nimikă altă de kt 

msnerea în esekutare a kontraktslzi de skimbă, snă 

țitls kare konstateaze esistinma, axestăă kontraktă, 

Kontraktslă de skimbă este o konvennisne nrelimi- 

narie, kare nă este sănnăs. la, niui o formalitate. 

Îndats ue auestă kontraktă va voi a se msne în ls 

krare se va faue nolig5 dăne formele uewvte. 

| 12



În fe-kare nolius intervină newesară trei ner- 
soane: trsgstorălă, kare a ssbskrisă noliuma, kare 
a nriimită într'ană lokă o săm mi se obligz a o 
fase ss se nlsteasks într'altă lokă; nortorlă sat 
benefiuiarălă este auella kare nviimerte noli- 
ua în skimbă de valoarea ue sa nlstită tiDgtoră- 
lză, este adik nersoana în folosălă krpria sa ssb- 
skrisă noliga; traswlă este auella asănra kerăia s'a 
trasă noliua, este mandatarslă kprgia tebgotorălă îi 
adreseazr ordinea de a nlzti. 

Avmeste trei nersoane kat sm intervin newesară 
în oră-ue noliuz. Dar afars de dînsele mai notă fi 
ui altele mzlte, ne kare le vom vedea mai la valle. 
Knd nortorslă znei nolime în de drentările selle al- 
tzia, atsnui ellă ia nzmele de girantă, din kazsa 
formălei de uesisne nămit giră, nui uea-l-alts ner- 
soans devine nortort. Ama, sme a deveni girantă, 
kats mai întiiă s5 fi fostă nortoră, 

Holima n noate ss fie nlmtits kiar în lokală 
&nde s'a, krecată; legea ziue (art. 106), k' ea trebue 
55 fie trast dintr'snă lokă întwaltslă. Avesta, kon- 
stitze &nă elementă neuesară esistinuei selle. Din di- 
ferinua ue esists între lokzlă ande nolima se formea- 
ZE mi auella nde are sm se ulsteasks, ss naumte 
adeea ue se nimente kărszlă skimbalsi 6 
vedem se se înuelege nrin auestă skimbă, 

În materia ue ne okăns, nrin skimbă se îne- 
lege valoarea ue are banii în ranortă kz xprtia ue are ase ulzti în altă lokg. Xrrtia Joak' rola, de o 
marf5 kare se kumrier ri se vinde; valoarea, ei noate 
55 fie mai mare, mai miks, sa% egalz kz valoarea 

,
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baniloră.  Aseste flsktăanii de valori, konstitse ksr- 
sălă skimbslzi. | o 

În adeveră, ss nresănnsnemă ks Primus din 

Bskzremti vrea ss trimeaus o săm5 de 1,000 lei 
la Ilaris; se adreseazr atsnui la Secundus, kare se 

afis totă în Baksremuti, mi kmuers de la dînsălă 

o nolius de 1000 lei, ne kare Secundus o adreseaze 

kt snă altslă din Ilaris sure ao nlpti. Aura se 

noate întîmula ks nentră aueaste molius sr fi dată 

nămai 1,000 lei: atsnui se ziue km xertia are 

o valoare egal ks argintălă; dar se noate iar ka 

xmwtia si koste mai msăltă sat mai năuină de kst 

1,000 lei; atsnui se ziue ks valoarea ei e mai mare 

saă mai mik de kst a argintălzi.  Aueste flsktsa- 

mii Konstitse nreuzlă skimbslzi. Se ziae ks skim- 

bslă este egală, knd xpitia kosts atpt kt uni 

banii; este aridikată knd xrtia koste mai măltă 

de kt axgintălă ; este skwzstă, knd koste mai 

nsnină de kst banii. . $5 esaminemă akm din ue 

kazse urovină toate aueste variaii. 

Aseste kazse notă fi diferite. 

Sm nresănnsnemă, d. e., kr 5nă mare nămeră 

de nersoane din Bsksren:ti, merg la Ilaris. "Toate 

aueste mersoane vor avea trebsinus de bani la Ila- 

ris; uwvin ărmare elle aă trebzinue ss kămnere noli- 

ue din Bsksremiti, ue aă a se ulsti la Ilaris. Iltim 

îns kr ks kstă snă objektă are mai mălai kăm- 

nerstori, ks atst este mai skămnă. Assemenea este 

mi axui. Xrtia assrra Ilarisălăi în kazălă nostră se 

va, vinde skămnt, va kosta mai msltă de kt aa- 

gintslă. | i 

Afar de aueasta, între lokzitorii din dose 5
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mie se afis totd'azna oare-kare transakpii komeraia- 
le. Wei din Bsksremti vîndă uellor din Ilaris oare- 
kari nrodskte, saă kămners de la dînniii oare-kari 
nrodskte. În alte kzvinte komeruiannii din Bzks- 

"rerută ad ss miimeasks bani dela uei din Ilaris, saă 
aă st le trimius bani. Daka Bskzremtii ag sm tri- 
minut mai mslui bani de kat are se nrimeask'e, ue- 
verile dea trimite bani vor fi maj nămeroase de kt 
auellea de a nriimi; nrin ărmare nolinele se vor vin- 
de mai sksmnă, de la Bksreniti la Tlaris ; aura, nen- 
tr3 o noliu» de 1,000 lei va trebzi ss dea 10 saă 
15 lei mai msltă. Daka din kontra Bskuremtii at 
s5 mriimeaskt mălui bani de la. Ilaris, uri aă sp tri- 
DOI maj nsnină, atsnui karsslă de la Ilaris la Bs- 
kzremti va fi aridikată, îns auella de la Bkaremti 
la Ilaris va fi skezstă: noliuel6 asămra Ilarisului se 
vor vinde eftins; kzui vor fi nanini kmnerztori: 
ama, mentră o nolizs de 1,000 lei se va nlzti moate 
10 saă 15 lei mai n&uină. Knd îns se va întîm- 
nla ka Bskzrenmitii ss aib a mimi de la Ilaris totă 
aveeanri săms kst Ilarisgls are a, rriimi de la B- 
kăremti, atsnsi xertia n va kosta niui mai măltă 
niwă mai nsuină de kt banii; kărsălă skimbalzi va fi egalz; urin ărmare nentr o noliws de 1,000 lei 
nă se va nlzti niui mai măltă, ni 
1,000 lei. ” 

Karsslă skimbalzi este konstatată în fie-kare zi de komnania agenniloră de skimbă, mi nsblikată în- trsnă Beletină Ofiuialg, 

ai mai măuină de
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Ş. 1. “Forma Poliţei. 

Forma &nei nolime varieaze dzne legile fie-kzrei 

eri.  Esekztarea; ei nămai se regăleaz' -dăne legile 

erei &nde are sr se nlpteaske. 

Iloliua este snă aktă solemnă în kare trebze ss 

se afle mai msălte ensnuieri.  Dintraueste en&nylieri, 

znele snt neuesare altele faksltative. elle 

neuwesarii ssnt auellea fr de kari snă aktă nă moate - 

5 aibr karakterglă de nolimp. VYelle faksltative sănt 

auellea kari notă sat n ss esiste într'o nolius, f515 

ka, sp-i slpbeaskz valoarea. Dintre engnuierile ne- 

aesarii sunt ănele kari linsind anăleaz aktală ab- 

solstă, nă nămai ka nolius, ui kiar ka simnls biletă. 

Liusa altora din kontra îl% anzleaze ka nobur; 

îns aktslă remene snă simnls biletă. Este im- 

nortantă de a se mtie daka aktălă este saă nă va- 

labil& ka nolius; kseă konsekinuzele legale alle &nei 

nolige sănt nrea însemnate. IIltim ks simula săb- 

' skriere a &nei nolige, kiar de kmtre o nersoans “ue 

nz e komeruiantă, atrage arestairea mi komrnetinua 

iribanalzlsi de komeruiă. 

Se ne okzrmm de ensnyuzrile nenesariă (art. 106). 

O nohyus kate SP komrinzs neamsrată: 1 Lo- 

kslă snde s'a formată mi auella snde are 

sm se nlmteasks. Illtim kg esenua noliuei nre- 

lam uri a kontraktălsăi de skimbă este ka/aweste doze 

lokană si fie diferite; ss se dea o valoare într'5nă 

lokă nentră ka se se nviimeaskr în altslă, Este dar
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nearbrată ka ss se arate aueste doze loksri, Linsa | adestei ensnuieri fane ka aktslă se fie nzlă ka no- line, îns noate nrea bine fi valabilă ka znă man- dată. 
| Legea n'a, aretată distanma kare trebue s5 des- Haru uelle doze lokari sag nieue. Ilin &rmare a- measts kestisne este Ipsatr la anrenăirea tribanale- loră. 

2 Data. O noliu kat se arate zioa, Ina ui anălă knd s'a ssbskrisă, Ilin aweasts enănyia- re se noate mai întîi evita malte trade; nrekam knd Sar măne în noliuz n lokă minsinosă ; ki, dene datz, se mnoate vedea daka săbskrisălă se afla sat ns la auea, enokr în auellă lokă; urekzm knd în ajă- nălă snză falimentă, znă individ ar săbskrie nolige în folosălă ănoră nersoane ks kari anoi ar îmnBryi valoarea, loră; kiwi din komraragia, registreloră, ko- resnondinniloră, kz data Nolinei, se noate deskoneri frazda. Data anoi mai Hoate areta daka irboptorslă era saă n kanabilă în momentălă knd a săbskrisă Noliua. Data mai este înkm nevesars se a se risti nsnktslă de nlekare allg skadennei, knd IIOliga, are SE se nlpteasks dame na saă mai mslte zille ori: Isnă de la data sa, 
3 Soma de a se NlBti. — Aveaste ssm kat5 totd'asna ss fie O săms de bani; ori-ue alte valori, rea m'Erfări saă mrodskte, n notă faue objektal& znei nolize; kai intim ke noliga, are de skonă ka o narte SE fak ue uea-l-alte a nriimi o s5m5 de bani. Ameaste Săm'b . noate sz fie aretatb min mifre saă litere; pui legea n faue nisi o di- stinkuisne, .
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4 Nsmele uellzi ue trebse ss nlatea- 

sk, adik allă trasali. Avmeast indikanie este in- 

disnensabils uentis ka nortorălă noliuei se mtie la 

aine s3 se adreseze, mine ss-i nlpteask» noliua. 

5 'Timnslă knd trebe ss se nlmtea- 

sk, adik skadenua nolinei. — Ilortorzlă kat ne- . 

gremită st mtie momentălă kend are ss wearb ulata, 

noliuei ue nosede. O nolius noate s6 se nl'pteask 

a vista, adik îndatm we sa nresintată, sad dane 

sna saă mai mălte zille oră Isni de la uresintare, 

sa% dame sna saă. mai msălte zille oră ni de la date. 

Se noate înks ka noliua s5 se nlzteaskz în kztare 

zi a lsneă, saă în karsălă &nzi biluiă. "Toate awestea 

le vom vedea mai la valle. 

S'a întuebată îns ue sar întîmnla daka enoka, - 

nlsuii n sa aretată în noliws.  Gnii astoră zikă kB 

în assemenea kază noliua va fi konsiderats ka fpkă- 

te a vista, uri se va nlsti îndats dine uresintarea 

ei.  Aluii, k kare ne snimă ui noi, săsuină ke lin- 

sennte 'sna din enăngierile neuesarii alle noliuei; ks 

pin armare aktălă devine nă mandată ae sar fi 

dată trasslzi sure a ulzti nortorălsi soma aretatp. 

Trsg'ptorslă săbskrisă se va konsidera ka garantală 

auestsi mandată, mi va fi sămnrăsă ului, knd tra- 

sală va refssa. Dar find-kr aktălă a devenită &nă 

mandată nlata sr se noatb faue mi mai tirziă, ni 

jzdekmtoriă vor uătea nsne trasălăi &nă sorokă knd 

are sr nlwteask'e. 

Sa mai întrebată assemenea daka termenzlă în- 

dikată în nolius noate ss fie indertă, nedeterminată, 

prekăm îmnlininea znei kondigisni, saă realisarea Sn5Ă
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evenimentă.  Kredem, îmrmesn ka alui, k' ase- semenea termenă n moate figăra înti'o TIOLi gs ; 
întîiă, nentră ks noliua, fiind snă felă de moneds, nă ar mătea wirkăla kx dest înlesnire, dak uz sar intie nreuisă zioa knd are sr se nl'pteaskz; allă doilea, find-ks în kază de mrotestă, nortorală nă ar ustea îmnlini formalitepile serăte, daka n ar urtie de mai nainte zioa, rrevist a skadennei. 

6 Numele uellzi ue va nriimi nlata no- limii nentră sine saă în ordinea sa. — Ilolina kat5 sr arate nsmele benefiuiarglzi, adik auellzia Me are ss nriimeaskr nlata. Daka asestă name ns se va afla, aktslă este viuiosă, uri n noate figura, ka „NOliu'5; va avea valoarea snsi aktă ordinară sămrssă la anrewzirea, tribnalzlzi. - | Na este destală ka Noliua sr arate nzmele be- nefiviarălăi, trebue înkm se kămrinză uri aweea, we se unămemte klassa ordin ei, ss fie adiks la ordinea benefiiarglză ; „Dlstemte la, ordinea, Isi Primus“ ori: „Hlstemte Izi Primus saă la ordinea sa.“ Ilin auea- st5 klazss nolina moate xirkăla din mn5 în men ka uri moneda; kui Primus va ueda drentrile selle altăia mintr'snă simul - înskrisă din doszlg noligei, nămită giră. Ilrin aueast klazs5 nămaă rolia, în kamzts adevzrata, sa, imnortanyrs, Ii devine nă mi- nănată mizlokă de a înlesni oneragiznile komeruiale. De aweea, ea linsindă, aktslă n noate ss aibr ka- rakteră de noliywz. e 
De ordinar& Noliua, este la ordinea. amelzia kare a nkstită valoarea snre a o la, adik a benefiuiar- Isi; îns ea noate. fi mi la ordinea neji a treea ner- soant, alța, de kzt aueea allă kewzia nume se afis
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în noliu5, s. e. la ordinea, kreditorzlsi benifiuiarglăi. 

Nz moate îns sm fie la ordinea trasălăi, kare n e 

o atreea rersoan'. 

Dar legea ziue formală ks noliua moate ss fie 

kiar la ordinea trgstorelzi. De mslte ori o mer- 

soans, snre a-mi regla sokotelele kz debitorii sei, 

kreeazs noliue asănra fie-kmrzia din debitori ri k'- 

tre sine însămi, mai nainte de a afla 5nă benefiziară; . 

ama, ellă zise în nolius: „ase nlzti kstare ssm's la 

„ordinea mea, valoarea mea înssmi.“ Ani săbskrii- 

torălă noliei este în auellami timnă tregrtoră uri 

benefiaiară. Dar aueasta, mtim ks nă se moate; a- 

seste doze nersoane kats ss fie distinkte.  Iloliua 

dar nă noate ss fie nerfekts de kt atsnui kend 

tregtorălă o va nstea transmite nrin giră.  Ilen5 

atemai ea, este snă simnlă urojektă de noliwr.  Le- 

gea dar dz faksltatea, snei nersoane de a trage o no- 

li în ordinea sa; însb aueastr noliur nă se moate 

eseksta, ns devine reals, de Est atanui knd se va 

afla snă altslă kare s'o kămnere, k5rzia irgstorălă 

se o transmite min giră. K5 modzlă auesta 5nă 

kreditoră moate kreea &nă titl asănra debitorslăi seă; 

umiimemte de la o atreea mersoans valoarea avestzi 

til; pui aaeast'p nersoan'5 Brmeaz5 anoi ne debitorslă 

girantălăi. Ama Oră de kmwte-ori noliua este în or- 

dinea tregtorălsi, ea nă-Ină mrodsue efektală seă de 

kt mai terzit mi marin giră. 

7 Deklaramia de valoarea n viimit'5.— 

Legea were ka noliua Sb arate daka. valoarea ei a 

fostă ulztits de benefiuiară, mi în me a konstată a- 

east valoare, în bani, în m'srisră, în sokotealr, saă 

oză-kăm alt-felă. În alte kăvitne legea voemnte ka
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ss se arate în nolius kassa obligagisnei, interesslă 
me treoztorslă a avută în vedere knd s'a obligată 
kstre benefiviară; awestă interest este valoarea, ve 
ellă va fi nriimită de la benefiuiară. Ilin armare 
noliua kat ss zik: „valoare rriimită în bani, sax 
priză, oră valoarea nriimite în kontă.& 

End noliga ns deklars lk' valoarea -ei a fostă 
nriimite, sad în ue a fostă nrimite, aktsl& n noate 
fi valabilă ka nolina; benefiuiarslă n noate fi kon- 
siderată ka nronrietarzl& ei, fiind-ks ns a kzmnerato. 
Aktzlă a remasă ană mandată, uri benefuiarslă snă 
mandatară ; trpestorslă este konsiderată ka mvonrie- 
tarălă aktăli, min ărmare ellă noate îmnedeka, ne 
mandatară si n ia banii de la trasă, kui moate 
revoka mandatslă. ” 

Knd nolina ziue: „valoare în kontă, în soko- 
ptealz,“  aueasta, însemneaze kw se afis &nă kontă 
ksrentă între trpoptoră uni benefiniară, uni kp va- 
loarea noligei s'a dedusă noate din ueea ue tupg'pto- 
rălă era datoră benefiuiarglzi, 

Afar de aueste enănuieri nevwesarii aretate de 
lege, mai este na kare, de ni n este karins în 
testală legei, nz este mai nsuină indisnensabilz. A- 
ueasta este: _ 

8 Ssbskrierea tregwtorzlzi. Iloliua în adeveră este snă aktă săbskrisă nmrivată. Ilin sr- mare katr sz fie săbskrisă de auella kare o formea- z5, de tsgztoră. N este îns obligată a o skrie întreag de mna sa ; este destulă a o săbskrie. A- east formalitate linsindă, aktslă n nămai ks în- weteaze a fi valabilă ka NOliz5, ui kiar ka aktă ; de:
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vine snă simnlz nrojektă, kiwi nisi o marte nă se 

afle obligată în niui sn modă. 

Ama, dintre toate enznnierile we esaminarsmă, 

nămai linsa subskrierei tmpostorălui faue ka aktală 

ss devin absolstă nslă. Kit desme toate aelle-l- 

alte enzngieri, linsa lor& faue ka aktslă ss înueteze 

de a fi valabilă ka nolius, iar ns ka mandată, oră 

ka simnls biletă. | i 

Ss esaminsmă akăm enănnieiile fakzltative, kari 

se notă sa nz afla într'o noliu, ferz ka valoarea 

ei sr 'săftfere. 

Iloliuele se obiainseskă a se faue în mai mălte 

esemnlare. Fie-kare din axweste esemnlare se fakă kă 

toate formalitzuile uerste nentrs &nă originală. Fie- 

kare dar sent attea originale.  Axeasta se faue mai 

ks seams knd tregstorălă mi penefiuiarslă se afl's 

în altă lokă, saă kznd benefiuiarălă voernte a o trans- 

mite &nei: nersoane ue se afle întraltă lokă. Name- 

rsl& esemnlariloră servenite atănui, me de o narte, nen- 

is a. înlesni benefigiarălzi negogiarea nolinei, k'pui 

ell& nzne în airkzlare snălă din esemnlare ne knd 

trimete ne uellă-l-altă la nriimirea trasăli; ne de al- 

t naste, se evite merderea noliucă, kpui daka &nă e- 

semulară se va nerde, va remsnea snă altală.  Fie- 

kare din esemnlare este bine a kongine n&merălă 

ordinei, daka întiia, a doza, a treea, eet.; ki tre- 

gwtorzlă saă trasslă n va fi obligată de a nlpti de 

kt snălă din auseste esemnlare.  Aueast mennizne 

ns este indisnensabilb ; linsindă nz ansleaz noua; 

îns se di mizlokă snsi benifiuiară de rea kredinub 

de a faue ne uei d'allă treilea ss kreazr kr fie-kare 

esemnlară este sn singră originală, nui treg'Btorălă
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va fi esnssă ss le ulwteasks. De aueea, în nraktiks, 
snă trigstoră n zits niui o dat de a skrie în no- 
lin daka este întiia sa a doza, ect. 

Se mai obiwnzemte assemenea ka, treg'torglă 
s5 anănye ne trasă desnre noliua ue are ss ulptea- 
sk'5, waă nainte de a ajănge termenslă ei, mi auea- 
sta kz skonă nentrs ka nx nriimirea sa lata noli- 
Nei sr înwerue oare-kare difiksltate. De are kugetă 
SE trimeaur snă assemenea an&nnă, ellă skrie în no- 
lib: „dane a mea înmtiingare.“  Atgnui trasul nă 
va akaenta noliua mai nainte de a uriimi înuatiinaga- rea.  Însz aueast înmtiinuare nz e de lokă obliga- 
torie, este o simrls mesăr5 de mrsdinyz.  Ilrin &r- mare, treestorzlă, daka ns voemte ka Sb 0 trimea- | 5, adaogr în noliu: „t5r5 alts înnutiinuare. 'Tra- sălă va intie atsnui a n o mai atenta, mi va ak- enta nolina îndats ue i se va nresinta, 

S7 observzmă akm ks nolima de ordinară se nistermte akolo nde este trass, adik la domixilizlă trasălzi (art. 107). Se noate îns întîmnla ka auwest dominili& sr fie diferită de avwellă snde noliga are S5 se nlpteaske. Ara 0 nolius trasă de A din Bă- 

skz Isi C din Londra. Ry modzlă auwesta trpg'pto- rălă noate s-mui ătiliseze kreditălă seg ue are în Ila- Tis snre a nlsti niniţe oneranisni fkste în Londra &nde n are niui koresnondinte, nisi debitoră. Se kx- vine îns% atsnui, dune km ziue art, 119, sr se arate Ismsrit domiuilislx Nersoanei &nde are si se fak nlata. Afar de aueasta auella kare trage o noliur, o faue, de ordinară, în sokoteala sa; se noate îns s5 o fak în sokoteala altzia, din ordinea altăia, Atsnui
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trzpztorslă ia năme de tregstoră în kantă, uri 

auella ne seama kăi se trage noliua, kare -a dată or- 

dinea, se numemte detetoră de ordine, saă ot- 

donatoră. Ama A din Bsksremti trage asănra Îsi 

B. din Ilaris o noliws în sokoteala Isi O, kare i-a dat 

ordine.  Avweasty kombinagie este de mslte-ori foarte 

folositoare: Ama, fiind datoră la Ilaris o săm'e de 

1000 f.; dat ordine kreditorslsi mes, ka, s5 tragb 

asenra Isi Iletrs din Londra, kare mi-e datoră totă 

aueaste săms, o noliws de 1,000 fi. K3 modală a- 

aesta m'amă liberată fire & faue niai ăn5 altă tran- 

smortă. Vom vorbi mai tprziă desnre “obliganisnile 

ge resălte din aueast5 kombinare. 

Aksm, snre a reveni iar la enănnierile noliuei, 

ss konstatimă ks n5 e destulă ka o noliub ss le 

konrinzs în anarinu5, ui mi în fondă. De aueea, 

legea imevede mai mzlte ssnosimii, adik mai 

mălte enznuieri minuinoase ue Sar ustea une într'o 

nolimz.  Aueste ssnosinii notă fi de năme, de kalitate, 

de dominiliă, de lokă. Se essaminzmă aueste s&no- 

siii mi efektele loră. 

Ssnosigia de n me, are lokă kend nămele îr5- 

gmtorslzi, trasălsă saă penefiuiarălză, sănt nămele &- 

nor% nersoane adeverate, îns a kBror săbskriere se. 

imiteazs în aktă; s. e. kend tuegptorslă săbskrie ne 

o alt; Iersoane. 

Sonosigia dekalitate este axeea knd uineva 

îti adaogb o kalitate we nă 0 are, s.€. 0 Hersoanb 

„mofitend de assemenarea nămelii seă k a snsi ban- 

kieră însemnată, ssbskrie în nolius adzogend kali- 

ţatea, de bankieră, ama în kt trasălă saă benefiuia-
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rălă s5 kreazz kr are a faue kz adeveratală ban- kierg, 

Snosiuia de domiuilig ndate .s7 aibr lokă atsnui kend noliua are SE se nlzteaskz n la domi- vilizlă trasskă, ui la allă snei a treea Nersoans, wi sa frkată o enăngiare minuinoass asănra domiui- lislzi seg. 
| 

S&nosiuia de lokă, nz e totă na kx aueea de domivilis.  IIItim ks o nolius snre a fi valabil tre- be sm fie tras dintr'sn& lokă în altslă.  Daka are- tarea auestoră lokari este minuinoasz, daka noliga me se ziue ks sa trasă de la Bskăremtă la Krajova sa ssbskrist mi sa miimită tot la Bskăremti în realitate, atsnui se aflz o snosinie de lokg. Tei ue daă ks îmnrămată ag interesă de a faue assemenea SăNosiuii, sure a, nztea lua o NOlius uri acră asigăra mâi bine kreanna, 
- K'nd se va afla zna din „adeste sănosigii, ak- tsl& n mai noate fi valabilă ka noliza, legea, ziue kr va fi ka o simuls IHromisizne. În alte kvinte, aktălă se va, esekuta ka snă aktă ordinară, daka, nx va fi fostă la mizlokă frazd, eroar 

Nslitatea ue resălts din snos nzne de kstre tiBgrtoră 
-Me Iersoant interesat k 

e saă violenys. 
iie - se moate on- 

saă trasă, oră de ktre Ori- 
a aktălă ss n mai valeze ka nolius. Ta se noate onugne benefiuiarzlză uri tes toră avellora kari aă ksnoskută sănosigia. Se noate îns onusne nortoriloră de bsng kredinus, kari n aă avută kănonitinu de sănnosigie ? Kredem ks ar fi o injsstiuie del; Sar onnzne auestp nălitate ; lui ci aă kumnerată Holiua. urivind anarinuele ej legale; le era neste NStinIg5 s% kanoask viuizrile askanse
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kare se fsksse de kreatoră noliuei.  Alt-felă sar îm- 

nedeka foarte msltă renedea uirkălare a noligeloră. 

Ss essaminsmă akm nersoanele kanabile mi 

inkamabile de a ssbskrie o MOliB. 

În nringină, oare-ue nersoan, fie saă nă komer- 

diantă, noate ss se oblige nrinti”'o nolins, îndats ue 

va fi kanabilă de a kontrakta dăne drentală aivilă. 

Kanaxitatea dar este regula; si tresem akăm la es- 

ere. 

Femeile mi minorii, knd sănt komeruianui, not 

mea bine ss săbskrie ui se uriimeask'5 noliue, în 

ueea ue nrivemte trebsinuele tomeruizlăi loră. 

Dar femeile uri fetele, ue n sănt komerviante, nă 

notă sbskrie o noliwe (art. 109). Dakaa sabskrisă obli- 

gania kstre dînsele se va konsidera ka o simnl' 10- 

misizne.' Kz aueasta legea, a voită se nrotekteze sek- 

sălă, kare din kassa slsbiaiznei selle, este mai lesne 

atrasă a se obliga. Aktslă ssbskrisă nefiind de kst 

o simalp nromisisne, femeile nă ssnt s&nuse arestăi- 

rei, nisi jăridikuisnei "Fribănalzlsi de Komeruiă; kai 

aktslă înaetendă de a fi noliuz, kate ss înueteze url 

toate efektele lui ka noliu'e. Szb ori-ue altă nsntă - 

de vedere obligama remene valabilp. 

Dar knd legea ziue k5 aktală szbskrisă rems- 

ne ka o simult nromisisne, ea mresănnăne kw femeea 

a fostă aztorisats de brrhatală seă; kBui asea- 

st astorisapie liusindă aktslă va înueta de a fi va- 

labilă kiar ka simulz nromisisne, 

Daka îns va fi kănoskstă km femeea anăi ko- 

mewuiantă demrindea, a subskrie noliue nentră bbrba- 

tală seă, mi ks mutirea “sa, ateste noliue vor fi vala- 

pile, mi se vor esekăta n în kontra femei, ui în kon-
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tra bbrbatsli, kare se konsiders ka kam ar fi dată 
femei selle nrokar de a, subskrie nentră dînsală. 

Totă ue amă zisă mn aui se anlikm nămai a- 
sănmra, femeiloră. “Daka aktzlă va fi fostă s&bskrisă 
mi de alte nersoane, ărmeazs în nrivinga lor& a-mi 
avea valoarea de noliyz. 

Minorele n noate ssbskrie o nolizs (aat. 110). 
Aktslă în nrivinua sa n devine o simul' nrromisiă- 
ne, ka nentrs femei, ui este absolută nălă; ka auea- 
sta legea a voită sr-lă urotekteze, mi s5 ureîntim- 
nine konsekzinnele serioase alle noliuei. Ama znă 
minore ue nz e kameruiantă, kare va fi ssbskrisă o 
nolius, noate ss onsnw nortorălsă nălitatea ci. Kzt 
desnre drentarile rbrniloră, de kare vorbernite legea, 
a înmelesă fakzltatea ue are Minor 
validitatea noliuei, knd axseasta 
Ilortorzlă, 

ele de a săspinea 
va fi în favoarea sa. 

kersia i se va onsne nzlitatea nolimei, noate 
reklama de la minore ka S5-i întoarks valoarea, ue-i 
va fi nlstită, dak aueastr valoare se va fi întrebs- 
inuată în folosslă minorelzi. 

Ş. 2. Pentru proviziă. 

Ilin nrovizig (prae vider e) se înnelege fon- dările destinate nentrs nlata, noliuei (art. 111, 112). 
Twsgztorslă ordons trasslsi de a nlsti în ks- 

tare zi săma aretats nrin nolius Dar nentus ka trasălă sr efelktueze aweaste late, trebue ka tuz- gztorslă sr-i urokăre mizloauele de a nlzti mo- lina, trebse adikr ss-i dea de mai nainte fondarile nexesarii nentră aueastr nlate,. Aneasta se taue în doze modzri; sax întgztorulă trimete trasălzi o ss- 
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m în bani, sa% oră-ue alt valoare, kare ss servea- 
sk la nlata noliuei, sat traszlă fiind datoră tr'bg'5- 

torălzi, kreanua va minea lokă de nrovizie. 

Knd nrovizia este o săms ue trasslă este da- 

toră trbgstorzlii, aueaste datorie trebze uellă nx- 
uină ss fie egalz kz valoarea. noliuei; ksui norto- 
rălă n este obligată ka ss nriimeask nămai nor- 
uisni din valoarea nolimei. Ile leng aweasta mai 

trebe ka termenzlă nleuii auestei kreanne, ss fie tot 

auella, allă skadennei noligei; kzui daka vom rresă- 

măne kw trasălă este datoră treg'ptorălsi a nlzti o 
s&ms5 într'o enoks mai demprtate de kst skadenua 

nolimei,. saă îi este datoră ssb o kondiuisne kare nă 

s'a realisată, n se moate ziue ks esistz nrovizia fi- 
indă-k trasaslă ns are înkr kă ue nlzti noliga ue 

i s'a adresată. | 

De ordinară mrovizia ue se trimete trasulsi este 

kiar valoarea ue sa dată tregstorslui de kmtre be- 
nefiuiară 'nentrg kămuerarea noliuei. De mazlte ori 

în nraktiks nă se mai trimete nisi o sms; k'Buă în- 
tre tregztoră uri trasă esiste ănt kontă kărentă de 
dori uii nriimiră; atsngi mrovizia konsts în kreanuele 
ue tregstorslă are asănra trasăkii. ” 

Ori-kzm îns, este de interesă dea se tie daka 
tmasălă a avstă saă nă o rmrovizie, în bani saă kre- 

anue; kbui daka nortorslă nă va fi nltită la timnă 

“are drentălă de a nrotesta, în sorokzlă aretată de le- 

ge, mi de a srma anoi ne garannii sei, adik ne a- 

ueia kari i-a transmisă noliua, ne trpgptoră saă ne 

giranni. — Daka nostorălă nă a nrotestată noliua în 

sorokălă otprîtă de lege, ellă ns mai noate &rma ne 

irpgstoră, daka îns5 atesta va dovedi kr a fostă
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mmovizia, În kazălă auesta în adeveră tregstorslă 
mi-a fekată datoria sa; daka nortorglă a fostă ne- 
gligentă wi nă a mrotestată la timnzlă kviinuiosă, 
ne dînsălă sr-lă nriveaskm konsekzinuele negligennei 
Isi. Dar daka trsestorălă nă a fekztă niui o mo- vizie, dak ns a dată trasuli sămele nevwesarii sure 
a nlzti noliua, atsnui nortorslt noate sp-lă grmeze kiar daka nz va fi nrotestată la timnă; ku negli- 
genua Isi n a nătată adzue niui o vstemare trb- &btorălzi, de oare-ue auesta n a fekată nrovizia, 
de oare-ue el a ninztă la sine valoarea kz kare be- nefisiarslă ksmnerase noliua; din kontra, a n da 
drentă nortorzli de a zrma ne trsgtorălă, în auest 
kază, este de a-i nermite a se înavsui kă nagsba altaia, | | 

Kit desnre giranuiă, kari uri ei aă garantată nlata noliei, notă totd'axna derprta ne nortorglă negli- gentă, kare ns a nrotestată la timnălă  kăviinuosă, fers a fi obligani ss dovedăasks esistinua mroviziei, Aveasta, nrovine din kasss ks nosiuiznea giranuiloră este alta de kt a kreatorzlzi noliuei, a trBg'ztorelzi. Giranyii, - în adeveră, n ax fostă în niui o relagie ks trasălă; nrin ărmare ci nă notă mtie daka a, fostă saă nă nrovizie, daka tirpg'ptorslă era saă ns kredi- forslă trașălzi. Ile de alt narte, fie-kare din gi- ranni, a ulutită valoarea, nolinei, kzui fie-kare a ksm- nerat'o. Kind ei dar vor îmninge ne nortorzlă ne-' gligentă, n fată snă kestig& illegitimă ka trgoto- rălă, ui eviteazz o Nagsbs, aueea de a nlpti valoa- rea nolimei de doze Oră, 
Snă nortoră are drerntelă de a nresinta noliua la nriimivea, trasălăi, mai nainte de a se nlpti (axrt.113).
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Legea ziue ks akuerntarea noliuei dz a înnelege ks 

nrovizia este fekutp.  Aueasts disnosigisne se nare 

obskare. S'a întrebată în kontra kăi mriimirea nre- 

sănugne mrovizia, ui de kztre uine se noate onnăne 

aueastt mriimire. Assnra auestăi nănktă sad nrskată 

mai mălte sisteme. Ne" snim mi noi ku aueea kare 

ni se nare mai ranionabils. 

Ilriimirea snei noliue formeaze o nres&myuisne 

în kontra trasălzi ks ellă a nriimită nroviziznea; 

ku daka n ar fi avată mrovizisne, ellă n sar fi 

grsbită a akuenta noliua. Dar de kstre uine i se moate 

onu&ne 'aseaste nriimire? De kstre giranni uri nor- 
toră.  Auestia, în adeveră, vrzend akuentarea noliuei, 

aă avată ksvîntă ss kreaz ks nrovizia s'a miimită 

de kztre trasă; mrin &rmare asesta, odats ue a akuen- 
tată noliua, nă noate ss le refsse nlata ssb ksvîntă 

ks urovizia nă s'a fkată. Dar tregstorslă ns noate 
st onuănr trasălzi akuentarea noliuei ka o nresămn- 

mizne a nroviziei; kui tregstorslă kate ss imtie mai 

bine de kst toui daka nrovizia a fostă frkăts saă ns 
în realitate.  Ilrin ărmare, kend trasălă ue va fi nlz- 

tită va, kema, ne tregtoră, auesta kats ss dovedea- 
sk nrin alte mizloaue daka a fikată nrovisia. 

În all doilea naragrafă allă art. 113 legea ziue 

kw akuentarea noligei servenite, nentră giranni, drentă 

dovadr a fiingei nroviziei. Din aueast disnosinizne 

ar resălta.k» sent kaze în kari giranpji vor fi siligi 

a dovedi esistinua uroviziei; în aste kaze ei s'ar ser- 

vi atenui kă nresămnyisnea akuentorii noliuei. Dar 

kari sant auelle kazzri în kare giranuii ar fi siligi 

ss dovedeaskz esistinua mroviziei?  Aueasta ar avea, 

lokă nămai atănai knd, ărmaui fiind de nortoră,
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ei ar kata ss-lă demsrteze nrin dovedirea, mroviziei. 
Dar mtim din kontra ui vom vedea ri mai la valle, 
kz girannii nz snt niui o dat obligagi de a, dovedi 
esistinua, nroviziei, | Ă 

În adeveră, mtim ks nortorslă negligentă, kare 
n se "va fi nresintată ori nă va fi m'otestată la timnă, 
este kzstă din toate drentarile li în kontra, giran- 
miloră.  Auestia nrin srmare snre a-i îmninge akui- 
snea Ii, n aă a faue niui o dovadz desnre mrovi- 
zie, a5 nămai ss dovedeaskr km a fostă negligentă. 
Ile de alts marte, all treilea naragraf& din art. 113 
ziue ksrată ks nămai trepmtorulă este datoră se do- 
vedeaskr esistinna nroviziei, ori-kend ea se va t5- - 
grdzi, saă de va fi sax de ns va fiakuentare. Ilin 
srmare giranuii n snt niui o datr obligani a do- 
vedi esistinua, nroviziei, Este dar o kontraziuere e- 
vidents între $ 3 mi $ 2 allă artikolzlzi nostrz. 

Sne a esnlika aueaste lkontraziuere, kat s ne 
zrkzmă n nămai la sorginta legei noastre, adiks la 
legea, franuess, dar uri la sorgintea, legei franwess, 
adik la ordonanua . din 1673 desire kare am vor- 
bită în introdskyuiznea, noastra, 

Dsne art. 16 allg auestei ordonange  girangii 
nrekzm mi tregstorslă erag obligani a dovedi movi- 
zia. Dar aueaste disnosigisne a ordonannei înuenă- 
se a se kritika de astorii timnălsi, ni redaktorii kon- diuei franvess voirz a o modifika. Aueca ue se fs- kă5 în kondika franaesm în art, 168 mi 170; mi în kondika noastre în art. 163 uni 165. 'Trebzea în- 5 s% se modifiue mi axt. 117 kare la noi este art. 113. Modifikarea se fskz în marte; redaktorii legei fran- ese, formarz &nă allă treilea naragrafă unde se ziue
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k5 saă de va; fi akaentare saă ns, nămai tregptorălă 

este obligată dea dovedi mrovizia. Dar kzta sr se 

ssurime naragrafslă allă doilea snde se zine ko ak- 

xentarea, nolimei servenite, nentră giranui, drentă dova- 

da, fiinuei nroviziei.  Redaktorii franuesi zitars îns5 

de a faue aueaste s&nrimare, ui aci ue se ok&narb 

kă legea rom'snr, koniarz aueeaui eroare; inkonve- 

nientă ue resălt; totWazna din sistema de a forma, 

o lege koniind'o orbemite dsne alta stuzin'p. Ilin r- 

mare auestă naragrafă allg doilea allă ast. 113 trebue 

sm se konsidere ka kăm n'ar esista. | 

Ss ne oksnsmă akm desnre nrorrietatea uro- 

viziei. | | 

Este o kestisne foaxte imnortante de a se untie 

a ksi este nrovisia, mai nainte de a se ulsti nolina. 

Auestă interesă se vede atănui knd, mai nainte de 

ast nlate, testorălă saă 'trasslă a kozstă în fali- 

mentă. Sa întrebat daka nortorălă, în aueste ka- 

zări, se va nlzti esklssivă din nrovizie, saă daka va 

fi silită a konkara ii ellă k wcă-l-alui kreditori ai 

falitalzi.  S deosebim inotesele. Ss ne okărrem mai 

întsi de kazălă knd trgstorslă kade în falimentă. 

Mai msălte sisteme esiste asănra auestsi usntă. 

Snii atribeskE numai nortorălsi urovizia fpkstb kiar 

daka s'a nriimită de kmtre trasă mai naintea akuento- 

vii “nolimei; aluii îi refăs totdVasna auestă drentă mi 

îlă oblig a konksra 5 uei-l-aluă kreditori ai tregs- 

torelzi.  Sokotimă îns5. mai jăstă ase faue o distink- 

misne.  Daka noliga nă sa akuentată înk' de trasă; 

ne knd trpgrtorălă a kwzstă în falimentă, atănă 

vonsietatea că este a sa; trasălă nă sa obligată în- 

ks anbeti noliua: nrin Brmare mvovizia sp konfăndr
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k& vuea-l-altr stare a, falitălzi, kare trebze ss se îm- 
Narg între togi kreditorii sei, din nresnz ks norto- 
rălă noliuei. Daka îns noliua s'a akuentată, o dats 
adik we trasălă sa obligată a o ulsti, treg'ptorzlă, 
kare trimisese nrovizia, nă mai are nisi znă drentă 
asăura €i, nă o mai noate reklama, de la trasă, Ksm 
dar mai noate fi ellă nrourietară ne snă lskrs we ns 
noafe reklama, we a emită din starea sa? Daka ellă 
nă 0 noate reklama, ns notă niui kreditorii sei; kzui 
asestia nă notă avea snă drentă mai mare de kst 
dînsălă. A kzi rem'ne atanui nronrietatea nroviziei? 
A traszlsi? nisi de km; ki ellg o ine nentră al- 
tală, Remsne a nortorăli, a auellzia krăia, i se va 
da îndatz ue va ajnge skadenna. Ellă dar are znă 
drentă esklusivă asănra, că, în avuestă kază, mi uei-l- 
alui kreditori n notă veni ss konkăreze ks dînselă 
asănra auestei valori, aszura kzria, dane km am zisă, trbgrtorălă n mai are nisi &nă drentă, 

S5 nressnnznemă aksm kr trasslă a kzată în falimentă mai nainte de skadenua nolimei.  Ilrovizia kat ss fie nămai a Hortorăli, oră are sm se îmnar- AS între topi kreditorii falitali ? Asi iar kats sr di- stingemă: dak mrovizia konsts înti'o săms saă ori- ue alts valoare kare s'a trimesă înadinsă de kmtre tvegztoră nentrs nlata, nolinei, trasălă n este dekst snă denositară în ivinna, auestei valori; kzsnd în falimentă, kreditorii n notă avea nisi zn& drentă a- sănra 5năi Iskră ue n era allă debitorzlză loră ; nrin srmare nortorzlă va, lua, singzră Nrovizia, fire a săf- feri niui o altz konkzrinus. — Daka însă urovizia este o kreanur ue trzgstorălă avea asănra, trasălăi, avicastb kreanus se konfends k selle-l-alte alle fa-
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litălsi; nortorălă va avea ui ellă nzmai o narte TIro- 

norpionats în masa aktivălzi. | 

Ilin aui ne-amă okănată nămai de noliua tra- 

ss în sokoteala trzg'torălzi. Înss mtim ks axesta 

noate trage o nolius dsne ordinea altăia, în sokoteala, 

altzia. Ss esaminsmă dar kari snt obliganiele tw5- 

gstorălzi mi dettorzlzi de ordine. | 

Art. 111 ziae ks, knd noliua va fi trase din 

ordinea altzia, nrovizia katw ss se fak de deteto- 

rălă de ordine. Kz toate astea, adaogs legea, twb-. 

gmtorztă n înweteaze de a fi însă obligată. Ama, 

de mi în minuină ordonatorslă kate ss fak nrovi- 

zia, tpgstorălă kontinăz a avea mi ellă aueeami o- 

bligamizne. 

Ne întrebrmă îns kstre uine tregstorălă în 

kontă este obligată de a faue nrovizia? În alte kă- 

vinte, în kază knd noliuă n se va ulzti, din kazsa 

linsei mroviziei, girannii saă nortorslă aă drentală ss 

zrmeze ne trigstoră în kontă? saă din kontira, knd 

noliua s'a ulztită fir urovizie, trasălă va avea, drerr- 

tală sm ărmeze ne tregbtorălă în kontă? 

, Kt desnre giranni unii nortoră mar fi niui o în- 

doealz.  Auestia în adeveră ns ksnoskă direktă de 

kt ne twpgstorălă în kontă. EIl& e resnonsabilă kz- 

tre dînmuii desme nenlata noliuci. Giranmii mi Nor- 

torslă a vezată în twbgbtorală în kontă 5nă komi- 

sionară, mi wtim k'P komisionarslă se oblig nerso- 

nală kmive aueia ks kare kontrakteaze. - Ilin &rmare 

ei ax mssă temeiă me solvabilitatea tupgptorălsi iar. 

nu me aueea a ordonatorălzi. În kază de linss de 

mrovisie, se vor adresa kstre dînsslă. Ilotă înss ăr- 

ma, mi ne ordonatoră; dar fiind-ke asezia nă a fost.
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direktă obligată kmtre dînmiii, ei vor avea în kontra 
Isi nămai o akuizne indirekts, vor eseruiţa adik drentarile trsgtorălzi în kontă.- 

Ist desnre trasă, este logikă de a, se ziue ks mii ellă are drentslă de a ărma ne treemtorglă în kontă? 

Dar auestă trzp'storă n'a kontraktată krtre trasă nisi o obligagizne. În Irivinua Isi, ell& a fost ană simnlă mandatară all ordonatorălii. Kand trasulă a akaentată noliua, ellă a avată în vedere n ne tur- Sbtoră în kontă, ui me ordonatoră kare era obligată a-i transmite nrovizia. Ilin srmare ellă ar trebzi ss nă noats were nrovizia de la, tiregstoră, knd ordo- natorslă ns a tsksto, niui a-lă srma mentră ori-ue alt desmzgsbire, ă 
K toate astea, dzne termenii art. 111, trBp'B- torălă în -kontă „este obligată lztre toni, urin zrma- re mi kstre trasă; kui legea, nă faue niui o distink- Misne; ea ziue simulzs kr irpgstorslă kontină mi ellă af obligată. 'Traszlă noate invoka aweast re- dakuisne uri săsuine ks tiregstorslă în kontă este obligată mi katre sine; are dar drentulă de a-lă sr-, ma. 'lotă anra era mi redakyuiznea, legei franuese îna- inte de 1817. În asestă ană o lege, snre a faue ss înueteze aueastz nekzviinys, adzogs dăne fasa ks: ntrbgstorslă kontină a fi obligată“ vorbele: „kre giranui i nortoră nămaj.“  Ori-ue diffikultate atnui înuets ; treg'torslă în kontă ns era, obligată kztre trasă.  Vei-ue tradăser legea romsnz o koniars ne- gremită dăne o edinizne anterioars anzlză 1817, an- de n se afiz vorbele de kare vorbirsmă,. îns este de mirare ; 

Aueasta 
kui materia falimentelorg fă
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tradasb ka modifikzrile ue se fkărs la Franuesi în 

1838; km dar testzlă nostrs fs koniată dare o edi- 

gisne înainte de 1817? 

8. 8. Despre acceptare. 

Akuentarea, este angagiarea ue ia trasălă, nrin- 

to deklaranie înskriss în noliuz, de a o ulzti la 

timuălă mi lokălă skadenuei. | 

Krnd tizgstorălă a ssbskrisă o noliur, ellă sa 

obligată ka n nămai aueasts noliur ss fie nIstits, 

ba, înkr sr fie uni akuentate. 

În nrinuină nortorălă este liberă de a were saă 

ns akaentarea. Avesta este ănă drentă faksltativă 

nentră dînsălă. Daka va voi, ellă noate nresinta n1o- 

lina nămai în momentslă knd va were ulata ci. E- 

ste îns de interesălă se de a o faue ss se akuen- 

teze; ksui nrintraueasta trasălă se oblig nersonală 

de a ulzti nolima; ueea we e o mai mare garannie 

nentră nortoră. - 

Dar kste o dats akaentarea noliuei devine obli- 

gatoare irentră nortoră. Aveasta are lok& knd tis- 

estorslă a obligată formală ne benefiuiară ka ss nre- 

sinte noliua snre a se akuenta. Ama, knd valoa- 

rele nroviziei daă lokă la oare-kari kontestanii între 

trasă mi tugtoră, adesta voemte a mtie daka tra- 

sul& akuenteazm noliga, nentrs ka s-mi ia alte me- 

sări la timnă. În assemenea kază  nortorslă ne we- 

rend akuentarea în sorokălă kăvenită va fi resnon- 

sabilă de nagsbe. 

Assemenea knd skadenua noliuei va fi dăne a- 

tptea zille sa Isni de la mesintarea ei, nortorălă
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kat» sr uears akuentarea ei sa uellă uzină kat 
Sb 0 nresinte, înt'znă termenă limitată ue kare îl& 
vom vedea mai tprziă; kui atsnui nenktală denle- 
are allă skadenuei este kiar zioa nresinterii. Alt 
felg, daka nortorslă n va, fi obligată a nresinta, no- 
liua într'ănă termenă limitată, ellg ar rztea, sm o rre- 
sinte dane mai mslui ani; weea ue ar fi nerikalosă 
nentrs trpgtoră kare mi-ar esa nrovizia mea mzltă 
timnă în m'nile trasslsi kare ar nătea kzdea în fa- 
limentă. 

Afar de aueste restrikuini nortorslă este liberă 
de a were ori-kend va voi akuentarea molimei. Se 
înnelege' îns kr o dat e. zioa skadenmei a ajensă, 
drentzlă de a were akuentarea se konfsndz atanui 
kă aererea vilei. Assemenea, este mi knd Molina, 
este sr se ulrteask a vista; îndat ue noliua, se 
nresints kats ss se ini nl'pteask. - 

Ilortorslă moate sr wear akuentarea, ellă înszmi, 
saă nrin O alts nersoans însprainate de dînsalg. În 
ori-ue kază îns nresintarea noliuei kat ss se fa- 
ks la domiuilizlă trasălzi, kiar knd noliua are s5 
se nl'steaskr în alts naste. 

Kst desnre trasă, ell& este liberă de a akuenta 
saă ns nolina. Ilin akuaentarea ei ell& se obligs 
nersonală, mi nimene ns noate sili a kontrakta a- meast5 obligare.  K toate astea, daka traszlă, may nainte de krearea, Noligei, s'a angagiată kstre trs- gbtoră de a-i akuenta Noliua we auesta, va trage asă- N5-i, atsnui ellă nă moate refăsa alkuentarea fierb a se esnsne a nlzti ori-ue nagsbs va kazsa rin a- vestă refasă. - - 

Dar timuslă în kaze trasălt trebse se deklare
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daka akuenteazz sa nă noliua, nă este nembrginită 

(art. 121). Legea deklars ks trasală trebze sp 0 ak- 

xenteze îndats la nresintarea ci, saă uellă msltă dare 

24 ore kat sr deklare daka o akuenteazr saă nă. 

Alt-felă este esnssă a nlzti nortorălăi oră-ue nagsbe . 

ri interese. 

Sz essaminsm* akm formalitpile ue se ueră 

nentrs akuentare. 

Akxaentarea trebze sb fie înskrisp, mi kiar ue ti- 

il (axt. 118), Axeaste formalitate resălts din o alta 

mennionats de lege, kz adik akuentarea trebse sp 

sp fie săbskrisw. Ilin ărmare o akuentare kărată 

vesbalz ns noate fi valabilz. | 

Tot înskrisslă konsts în aueastă vorbe ak- 

zentats, kare se măne înaintea ssbskrierei trasălsi; 

Dar aueaste vorbt nă este sakramentals ; trasălă se 

noate servi k ori-kare alta kare:i este ekăivalents, 

s. e. noate zize voiă nlsti, ect. În destulă ka vo- 

inua Isi de a akuenta sp fie karată manifestate. 

Trasulă kare akwenteaz este obligată ka se da- 

teze akuentarea li? De va fi o nolim5 ue are a se 

nlsti înta”o zi fiks, saă la atstea zille dene data ei, 

se înuelege kz data akxentsrii este de nrisosă, de 

oare-ue ea nă servemte la nimikă nentră skadenua 

nolimei. Kend însb noliua va fi a se nlsti atztea 

zille dune nresintarea sa, atsnui data akuenterii e ne- 

aesars, fiind-ke servenite de nsntă de nlekare ska- 

denuei. Legea îns5 adaogs ks aueastrb dats lasind, 

nsntslă de nlekare allă skadennei, va fi kiar data 

nolizei. 

Iloliua, vatim, ks se moate nlsti întwană lokă 

diferită de auella snde lokzemte trasălă.
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În auestă kază ea se nzmeurte nolius la domi- 
diliă. Daka noliua n arate de kt lokzlă znde 
are ss se nlsteasks, s. e. Illoenrti, iar nz uni domi- 
xilislă nersoanei ue are ss NI'steaskz, legea voerute 
ka trasălă în akuentarea sa se arate auestă domiui- 
lg. Alt-felă nortorslă noate nrea bine refssa akuen- 
tarea kare ns va ksnrinde aweasts aretare (art. 119). 

Akuentarea, trebe sm se fak simnl5, iar nă săb 
kondiuisne (art, 120). Ilortorzl& moate dar sp refose 
akuentarea kare ar faue sp atîme esekztarea nolinei 
de o kondinisne sa de ajăngerea an5i evenimentă. 
Assemenea ar fi knd min akuentare sar skimba ter- 
menzlă noliuei, sax modzlă, ori lokzlă nai. 

Am fi dar IIOrninĂ de a ziue kr nortorăl% n moate 
riimi o akuentare ment 0 sămr mai mik de kzt azeea, aretatr în noliuz.  Kz toate astea legea obligr ne nortoră de a mriimi o akvwentare nentr o sămw inferioars uellei din Noliut. K't nentr uea.l-alte narte a, sămei, ue a remasă neakuentate, nortorslă are drentălă sr uroteste. Kz aueasta: ns i se adzue niui _0 nagsbr; ku, nrin nrotestă, ellă dobîndemte o asi- gărare de la trgmtoră mi giranui, ks restălă nolinei i se va ulsti la skadenyp. 

55 vedem akm kare este eflektălă akuentorii. 
Ilin akuentare trasălă a devenită debitoră nor- torălzi (art. 117). Ilenm asi ell& n era obligată ktre nortoră: ui nămai girangii uri tieg'ptorzlă. O dati ue noliua s'a akuentată ellă maj are drentă de- bitoră direktă ni ne trasă. De aueea ziue legea k'6 uellă we akuenteazs noliua se obligs a o nlzti. 'Twr- gbtorzlă ri giranxţiă saă liberată de obligania loră de a fue sm se akyenteze noliua; remznă akm obligaură



„205 

adik garanui desnre lata ei... Ilortorslă n va nă- 

tea avea rekărst în kontra loră de kzt nămai dsne 

ue sa adresată la trasă ni a konstatată refăzălă Isi 

min îmnlinirea. snor formaliteui ue vom vedea. 

Akvuentarea o dati fekste este irevokabile. Ilor- 

torslă n mai noate libera ne trasă de obliganisnea 

ue ell& a kontraktată mrin akuentare; kpui kz aaea- 

sta ar faue si se renask obligauiznile giranniloră 

mi tr5gtorălzi de a faue sm se akuenteze noliua; a- 

geea ue n se moate; de oare-ue aueaste obliganizne 

sa stinsă. 'Trasslă, din nartea sa, .nă-mi mai noate 

revoka, akuentarea, kiar knd înaintea, akuentsrii mi 

fr mtirea sa, trpgstorslă ar fi kszstă în falimentă. 

În auestă kază, mtim, ks trasălă noate săfferi, fiind 

kr urovizia noate ks înkw nă i sa trimesă; si îns 

kat si i se îmnăte negligenua sa, ks a akuentată 

nolima mai nainte de a esamina bine nosiuiznea în 

kare se afis tregestorslă. 

S'a întrebată din ue momentă akuentarea, înue- 

me a fi irevokabils. Îndats ue trasălă a săbskrisă 

noliua, este absolztă legată? nz-mi mai moate trage 

aaea, subskriere? n ar mătea-o rade ori mterge? Az- 

torii snt de akord de aziue ke ment ve noliua n5 

“a dată înks în mena nortorălăi, trasălă este lberă 

de a-u revoka săbskrierea. . Ilsnr aui nă a nststă 

fi obliganie, ksui mortorelă înks n kănoanmte voin- 

ua traszlă, ini mtim ks o obliganisne se nanite din 

konkarsălă a doze voinge. Dar axestă konkzrsă ns 

esists de kt în moments knd trasălă de noliga 

subskris5 nortorălsi. Din auestă momentă nămai ak- 

aentarea devine irevokabile. 

n altă eftektă allă akuentprii este, dne ksm



206 

am zisă, k5 traszlă n mai noate fi silită a întoarue 
înpgstorălsi nrovizia we ellă a nriimită nentr nlata 
noligei; ki, nrin akuentare ellă s'a obligată nerso- 
nală, mi trebze s konserve nrovizia nrin kare în 
va esekzta obligarea de a nlzti noliua. 

S3 esaminsmă konsekzinuele refsălzi de a ak- 
senta nolina (art. 114, 115, 116). - 

Trrgstorslă ui girangii sant garanui n nămai 
nentră nlata molimei la, timnă, dar mi nentrs ai ak- 
uentare. Daka trasslă refuss de a akuenta noliga, 
Hortorălă noate konstata auest refesă nrinti”'znă aktă 
nămită nrotestă, desnre kare vom vorbi mai la 
valle.  Auestă akt& se di în kănonitinua, piranniloră 
saă trsgstorzlzi, mi fie-kare va fi datoră atznui ne seama sa, a da o alts asigurare nortorălui; aueasts asigărare konstr sat întră a-i da, o garannie desnre 
ulata molimei la tim, sa a-i nlzti îndats valoarea ei îmnresns kă alte keltseli alle nrotestălzi. Legea zie kw fie-kare va fi datoră une seama sa. Ksa- measta ea înuelege ordinea diferiteloră rekărsări as 
ma săbskriitorilorg noliuei: arma, nortorglă va zrma ne uellă din rm girantă snre a-i da asigărarea ue- ratb; auesta va &rma ne girantală we îl nrewedea- Z5, ui ama mai în kolo nn ajsnge la trzoztoră. Ilortorslă îns este liberă de a se adresa la, ori-kare din giranni va voi, sa% nămai la tregtoră. Lazndă însă garanuia de la ănălă, ellă n mai are drentală de a, mai were mi de la uei-l-alui; kui nrintr'auea- st5 garangie, wei-l-alui săbskrimui. sa liberată în nri- vinua nortorglai, 

| Garantală ue s'a dată de k'stre giranni saă trz- gbtoră va fi îmuresng resnsnsabilă, adik resnansa-
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bil& solidară, nămai nentră auellă ssbskriitoră ne kare 

ellă la garantată. 

Ş. 4. Pentru acceptarea prin midlocire. 

Akuentarea urin mizlouire este deklaramia ue se 

faue. de kmtre snt allă treilea kw ellă va ulsti noli- 

na, ue trasălă refess de a o akuenta. Iltim în ade- 

veră ks trastlă, din diffexite motive, moate ss refse 

akuentarea snei nolime. Din auestă refzsă se naurte 

nenti's nortoră drentzlă de a nrotesta mi de a grma 

me girangi saă trpgptoră. Sare a evita aueste ăr- 

m'bri, kare totlasna sant nenlwkste, o alts nersoan's 

kare are înkredere în solvabilitatea tregptorălzi, saă 

în snălă din giranui, se obligz însămi, de a o nlzti, daka 

trasălă va refesa ulata la timnă. 

Dar fiind-ks aueaste mizlouire are de skonă a 

evita konsekzinuele refssulsi de a akuenta, kate mai 

întîiă ka awestă refsă sr fie konstatată legală mrin 

aktală de nrotestă. Ama akuentarea nrin mizlouire 

ns se noate faae de kzt dane aktslă de nrotestă. 

Avgeaste akuentare se mengioneazs în aktală denro- 

ţestă ui sp săbskrie de mizlovitoră (art.122). 

Ilin all treilea obrază, legea înuelege o ner- 

soan'b kare n figsreazs deja în nolius ka sbskrii- 

toră. Ama trgstorălă saă giranuii nă notă akuenta 

prin mizlouire; kai eă sănt deja angagiană în NOliN'B 

ssb ană altă titla. 

Kmt desnre trasă noate ellă ss akuenteze DOlIuA | 

ka, mizlouitoră ? Lăkrslă sar mbrea anormală. Daka 

trasslă nz a voită a akuenta noliua ka trasă, nen- 

bă ue totă ellă se vint a0 akuenta ka mizlouitoră?



208 

Dar aueasts mizlouire moate sm-i fie nrea, folositoare. 
În adeveră, daka, trasălă akwenta noliua în kalitatea 
sa, ellă o akuenta atsnui nentaz tregstoră. Dar noate 
k& n o noate fawe, fiind-ks n'a, nriimită nrovizia, 
saă din oră-ue alts kazsz. Se noate îns ka traszlă 
55 aibs înkredere în ană altă săbskriitor& all no- linei, întrznă girantă; moate kiar ells are în mena 
lză nimte săme ue sănt alle girantălzi.  Akaenteazp 
atsn“i, ka mizlouitoră, nentrz auestă girantă.— Dar 
fi-va în auestă kază trebăinus de znă mrotestă kare 
Sb mreveadr akuentarea?  Anestă nrotestă moate saă nă s5 esiste fir niui zng inkonvenientă ; ellă n 
mai e o kondinizne indisnensabils a, akuenterii; kmui 
daka traszlă skrie ne titls k5 akuenteazz nrin mizlouire nentrs kztare girantă, este des- tală de konstatată ke a refăsată a akuenta ka trasă. 

Akuentarea min mizlouire . se moate da nentrs Ori-ue mersoans kare este resnonsabils de nlata no- liuei, adik nentr irpgttoră sad giranui. Ea trebse s5 fie skris în aktală de nrotestă uri săbskrisz de k'tre mizlouitoră, nentră ka n mai tprziă s5 tBg5- dăeasks akuentarea Isi, 
Mizlouitorală kat sa anănue kt mai în grab ne auella nentas kare a akuentată, mizlouirea sa, nentră ka auesta sz-uă untie a-uri Isa, messrile selle (art.123). Ama, daka e vorba de tregstoră, ellă katr ss wtie a nă mai trimete nrovizia, Alt-felă mizlouitorzlă se esnzne a nlzti ori-ue Magsbs ar reszlta din negli- genga sa de a ansnua ne auelle “mentră kare a ak- Wentată. Legea îns5 ns arate niui &nă termenă k'snd mizlouitoralg Sr fak auestă anănuă. Ea ziue cât mai în grabă; adik la timură favorabilă,
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Efektele akuenterii min mizloaire nă sănt totă 

auellea alle akuentprii fskăte de trasă (art. 124). Am 

vezstă în adeveră kw trasălă akuentend uolima, îr5- 

grttorslă nrekzm uri giranmii sânt liberani de obli- 

ganisnea, lor& de a, faze se se nriimeaske akaenta- 

vea. Na este totă ama knd e vorba de o akuen- 

tare min mizlouire. Legea zise ks nortorălă învă 

konservz înks drentsrile selle asznra tregtorălăi ari 

girangiloră, adikm îi moate srma, dăne km am ve- 

zată în art. 116, snre ale uere o garannie saă ulata, 

nolimei.  Aucasta nrovine din kazss ke nortorslă nă 

kanoamte ne mizlouitoră, n are înkredere în solva- 

bilitatea Isi. Ilentra ue ellă atsnui ar fi linsită de 

drentslă de a zrma me uei ue se obligase a faze st 

se uriimeasks nolia de kmtre trasă? Dar daka noi- 

torălă a kanoskztă me mizloaitoră, daka akuentarea 

sa fekată kz mitirea mi konsimtimentslă seă, este 

k5 a avstă înkredere în solvabilitatea Ii, este, în 

alte ksvinte, ks sa msluămită ne garannia, ue-i nre- 

sinta auestă mizlouitoră. In aestă kază, kredem, 

ellă n mai are drentzlă de aere alte garangie de 

la tgstoră saă giranui; kB auestia îi notă o0r- 

msne aueea ne kare ellă s'a măluzmită.  Assemenea 

krend kiar trasslă a akuaentată nrin mizlozire, norto- 

xl n are drentală a ere alti garangie; kBui k'B- 

tre dînszlă se afis obligată trasălă; ui mrea năuină 

îl& intereseaz» daka ellă a akuentată - nentră katare 

sa kztare din săbskriitori. 

Ş. 5. Despre scadența poliței. 

Tirin skadinua &nei noliue se înpelege enoka lrend 

are si se fak lata eă. (art. 125, 126, 127, 128.)
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Aweast5 enokz noate ss varieze. Ama, noliga 
noate ss fie trasv a se nlzti a vista, adik îndats 
ue se va nresinta. 

Holina, se mai noate nlsti dane na sat mai 
mălte zille, ori dzne zna sa mai malte lzni de la 
uresintarea ei. În auest kaz skadenma înuene din zioa 
datei akuentsrii, sa din zioa, nrotestalzi de akuen- 
tare.  Daka va fi fostă akuentare, înss feri datr, 
atănui, dsne km am vezstă în art, 118, skadenua 
înaene din zioa datei noliuei.  Kend termenzlă se 
kalkăleazs ks Inele, skadenpa kade în zioa kores- 
nondents a m&ntălză de nlekare. Aina, o rIoliu5 are 
drentă termenă doze Isni de la data akuentsrii. Ak- 
uentarea se faue la 20 lansarie; skadenua sa va fi 
la 20 Marte. Dar daka Isna skadennei n are zioa 
koresnsndents lsnei knd se dateaz, s. e. se datea- 
zb întra 31 zi alsnei, mi skadenua vine înta'o lsns 
me are nămai 30 de zille? Întwauestă kază katr ss 
se fakx esuenpizne, nolima se va nlzti la 30. Aue- 
stea vom vedea kr ag imnortanu5 din kazsa mrote- 
stălzi de nenlatr ue kat sm se fak a doza zi dane 
skadenur. Este dar imnortant a se rutie sigură zioa 
skadenuei. 

Skadenua noliuei noate f dzne na saă mai mslte 
zille, ori Isni de la data sa. Se mai noate înkm ka 
o nolius sr se nlbteaskg în katare zi determinats, 
saă în karsslă snzi biluiă. În adest din zrm kază 
skadenua nolimei este în ajanslă snargerei bpluis- 
Isi, saă kiar în zioa de biluiă, daka ellg ine nă- 
mai o zi. 

Daka skadenua mnolinei kade înti'o zi de Dsmi- nikz saă de serbtoare mare, ea se va nlsti în aj-
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năl& axellei zille (azt. 129).  Aweasta n&noate vets- 

ma ne nortoră, fiind-kzs vom vedea k's mrotestală se 

faue a doza zi dame serb'setoare. 

Legea adaogr kw ori-ae alte nrelsngiri de so- 

rokă, legizite sax obianzite ns akm nentră nlata 

nolipeloră, sănt desfiingate (art. 130). Ama. sorokzl de 

trei zille ue se da de kondika Isi Karagea (art. 3 kan. 9, 

nart. 3), în kază kend noliga nz se va nbsti la, tirană, 

se afl desfinuată.  Remsne dar ka o noliup ne- 

nlztits la skadenus, ss se nrotesteze a doza zi, fer 

s5 mai noatr interveni vre sn altă termenă. 

“8. 6, Despre giră. 

Ilin giră se înuelege awea deklaranie skrisz în 

dosslă znei nolige, mrin kare nortorălă transmite, niro- 

mrietatea, ei la o alt mersoans (art. 131). Wellă ue 

a transmisă noliua ia nsmele de girantă; noslă rro- 

nrietară devine mortoră. Snre afi girantă kate mai 

întîi se fi fostă nortoră, adik ss fi nosedată noliua. 

Klazsa la ordine kare am zisă ks trebse ss se afle 

în noligs, di nortorglzi aueaste faksltate de a-i tran- 

smite uromietatea.  Ameastr klassz katz ss se afle 

ui în formsla, girălzi, nentră ka airkălarea ei s5 noatb 

fi nosibils. 

Am zisă km nrin giră mromrietatea rmoliuei se 

transmite. "Toate drentsrile ue girantălă avea asănră 

tregptorălui s'aă transmisă nozlzi mortoră. Dar gi- 

rantslă rem'zne mi ell& obligată kstre noslă nortoră; 

ellă este garantă . desure nlata noliuei la timnslă mi 

lokslă otprită. Ilin ărmare nortorălă, knd nă se 

va ulpti de kztre trasă, va avea 0 akmăne nă nă- 
Că
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mai în kontra trgtorzlzi, şi uri în kontra, girantz- 
li.  Amsndoi sănt resnsnsabili desnre nlata, nolinei. 

Daka auestă allă doilea nortoră a transmisă uri 
ellă nrin giră drentzrile selle unei a treea mersoans, 
aueasta, devine nortoră,. mi uellă-l-altă a kontraktată 
k'tre dînsa obliganisnile snâi girantă.  Ilrin ărmare 
allă treilea mortoră va avea o akizne, în kază de 
nenlats, n nămai în kontra girantălză se, ui nui în 
kontra, uellzi d'allă doilea girantă, uri în kontra trz- 
gstorălzi. Ama se zrmeazs mi kă aelle-l-alte girără 
ue ar mai veni. | 

De aui vedem uc nosiuisne a% giranuii &nii ks- 
tre alqii.  Întiislă girantă este garantă desnre ulata 
noliuei ktre allă doilea, uri k'ptre “ci ue vor ărma 
dsne dînszlă; allă doilea girant, este garant kmtee allă 
treilea, însz este mi ellă garantată de allă doilea, mi. 
ama mai în kolo, în kt fie-kare girantă este garan- 
tslă welloră ge vină dăne sine mi este garantată de 
uei we snt înaintea ză, dzne ordinea, kronologiks. 

Dar nentrz ka axeste effekte si se urodzkz tre- 
bze ka girslă si fie fskstă regulată, adik dane 
kondiniznile uerzte de lege (art. 132). Ameste kondinisni 
sănt: 1* ks girslă ss fie datat, sm arate adik lokslă, 
zioa, lina, anslă kend sa fokată; 20 sr axate mre- 
u5lă saă ssma we s'a dată de ktre nozlă nortoră 
sure a nriimi noliua; 30 ss ksnrinzr nsmele auellzia 
într'a, kzrgia ordină s'a trekztă, adikz a noslză nor 
toră. Ile lîngr aueste kondinizrii esmimate de lege, 
mai trebue ka girslă ss fie săbskrisă de girantă, 

Ama, Primus benefiuiarslă voindă ss transmită 
nolima, Isi Secundus va, skrie în dosulă ei: „Illtenrte
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în ordinea, Isi Secundus, valoare nriimits în bani, în 

kontă, ect. — Băkăr. 18 fev. 1851; subskris Primus.“ 

Data, se uere nentră ka, în kază de falimentă, 

sm se moats mtie daka girantslă a transmisă nolina 

dane falimentă; în auestă kază girslă ax fi nslă, ko 

s'a fikstă în frazda kreditoriloră falitalzi,  Kst de- 

-smre uelle-l-alte kondiuizni, elle se verg în giră, totă 

nentr& kavintele nentră kari se uereaă în Oli — 

Daka se va năne la gir o zialta de ket axeea în kare 

Sa skrisă, kălnabilală va fi nedensită ka sn nlastograt 

(art. 134). Dar niui o krims nă uoate esista fr- 

+5 intenyisne de a o komite. Dak dar sa nssă 

o alts dats din eroare, saă nenitiinu5, nedeansa le- 

gei ns noate ss se anlise. Aueast: mesărb Sa Ire- 

skwisă de lege ks skonă de a evita antidatele nrin 

kare se notă faue atstea fraxde. 

Ns este peuesarit ka aueste enznyieri ss fie 

skrise kiar de m'sna girantălzi; este destală ka, ellă 

5 fi ssbskrisă.  Enănyierile notă fi skrise mi de o 

alte uersoan'5. 

Ko desnre lokslă girălsi assemenea ns este in- 

disnensabilă ss fie în dosălă noligei ; moate fi în dosă 

sa3 în noliur, for5 nisi 5nă inkonvenientă.  Indes- 

tală sr fie skrisă kiar în nolizB. 

Assemenea nă este neuesariă ka girslă ss fie 

îskstă dint'snă lok& în altslă, adik s5 se fakz în 

ordinea &neă nersoane We nă se afl în lokslă &nde 

are sm se nlsteask nolina- Din kontra girăl& noate 

a se dea totă în lokzlă snde are sr se fake nlata; 

kmui ell& ns este altă de kst.o simnls negoniare, 0 

konsekzinyrb a klaăscă la, ordine ue se afis în NOD.
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Sr vedemă akzm kînd o nolius se noate nego- 
Nia, kînd adik, se noate transmite nringiră. 

O noliuz se noate transmite îndatz ue s'a ssb- 
skrisă, înainte sax dane akuentarea, ei, 

Se moate însz transmite o datz ue enoka ska- 
denjii a trekztă? Kestiznea e kontroversatz.  %- 
nii aztoră kredă k5 o dat ue skadenpa a trekată, 
noliga, remsindă o simnl'6 kreanuus, nă se mai noate 
transferi min giră. Alpii, ks kai ne -snimă mi noi, 
săsuină kB transmiterea min giră este valabil 
kiar dăne treuerea skadennii. În adevpră, legea nx Se Nron5nnt asănra awestsi ment; art. 131, n faue niuă o distinkyizne; ellg ziue sinanls ke ruronrietatea nolinieă 
se transmite” min giră, firz sp se nreokzne de enoka transmiterei, N este adevwrată ks. done skadenus aktzlă îmi nierde karakterslă s5ă de nolis, îndats xe sa fekată nrotestală la, timnă; ku skonălă aue- stăi mrotestă este de a konserva aktălzi karakterelă 
seă de Noliu, kiar die e a trekată skadenna. Ilrea măuine legi din Erona a nrevzstă auestă kază. În Iortagalia mi Olanda se zize kzrată kw girslă fr- kstă daune skadenus, nă-uri mai ase effektală se& ko- meruială, ui devine zng simnlă transnortă de o kre- nr ordinarp. Legea angls nămai ziue din kontra ET girslă fekată dne skadenur este valabilă, ka ui înaintea skadennei, afars nămai de noliele we sant mai în josă de sinui livre sterlinge. K'zt desnre le- gile ue ns zikă nimikă, mrekzm este a noastre, kre- dem ks elle n sant într'snă sensă esklusivă. Ag înnelesă ' negremită kr girălă se moate risne la oră- ve enokm. 

Ilsns aui ne am okănată de girsls re gslată 

)
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35 vedem ue se întîmnlz kînd auest gir este nere- 

gslată, kpnd adik n este mss% dene toate kon- 

dinisnile uerzte de art. 132. În auestă kază, ziue le- 

gea, girslă nă transmite nronrietatea. noliucă, gi re- 

ne ka o simlu5 nrokărs (art. 133). “Anna, Nrornri-. 

etarslă ci este girantălă, iar nă nortorălă. Girantălă 

kzindă în falimentă, kreditorii vor veni sp îmuar- 

w5 valoarea noliueă; kmui ea faue marte din starea 

sa. Ilortorslă este snă simnlă nroksratoră, ană man- 

datară allă girantalsi. Ilin srmare ellă are nsmai 

drentslă de a priimi valoarea noliueă, în nămele nr9- 

mietarălsi ei, mi de a da kăitanur de nriimire. Iloate 

kiar sm negouieze Holiua; remsne îns obligată a 

da sokoteala mronrietarglză, ka ori-ue mandatară. 

S5 vedemă îns în ue kază girălă este nere- 

gslată. În kază, ziue legea, kînd vor linsi formali- 

tegile din art. 132, adikp kînd girslă nă va fi da- 

tată, ns va areta valoarea nriimits sa nămele auel- 

lsia în a ksrsi ordine sa dată. Desnmre ssbskrierea- 

girantslzi na se ziue nimikă. Se înpelege însp kB 

aueasts ssbskriere linsindă, girslă nă noate avea nisi 

znă felă de effektă, devine 5nă simnlz nrojektă, kiar 

de ar fi aelle-l-alte ensnuieri alle art. 132.  Kît de- 

se uelle-l-alte ensnuieri kim notă elle linsi ? ko 

mtim ks girglă se moate faae în albă, adikz giran- 

tsl& săbskrie nămai în dosslă noliuei, lssîndă lokă 

albă mentă ka mortorălă se adaoge formala. Ilin 

zrmare girantă lă neavîndă okasisnea sP gremeasks, 

kzm girălă noate fi neregălată?  Aveasta se oate 

ântîmla în doze modără: a) kîndă o alts niersoant â 

skrisă formala girslsi d'asănra subskrierei girantălză, 

îns a skriso inkomnlektă : b) Kind a fostă skrisă
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de kiar girantslă într'snă modă neregălată. În a- 
xestă din ărms kază ns este nermisă nortorălzi d'a 
adzoga ks mîna sa ensnnierile ue linseskă; lui da- 
ka girantală a nssă nămai ktare, iar nz nui kătare 
ensnuiare, este kz a avată moate în kagetslă seă sp n& fak o adeverats transnortare, wi ss dea nsmaio 
simulz nrokăragie. Assemenea, este knd kiar nor- “torălă a skrisă o formal inkomnlekte. Se nressn- 
une atănsă kw ellg ns a lzată noliga ka o rrormie- tate a sa, ui nămai ka mandatară allă nronrietarglsi 
ci, snre a uriimi valoarea, ei în nămele Izi, 

Ş. 7. Despre solidaritate. 

Se ziue kw este solidăritate între mai mălui de- bitori knd fie-kare este datoră auellanri Iskră. Ama datoiia este nmai ăna, ks toate kr snt maj mălai debitori.  Fie-kare din awesti debitori este datoră to- talzlă datoriei, iar n narte dint'însa. Se ziue, în alte kăvinte, kz este dator& solidară. Daka însz znzlă a ulstită, toni aei-l-alui se afis liberani kmtre kredi- toră; ku, dane kzm am zisă, kreanma este numai 3na.  Avweasts solidaritate este de snă mare folosă nentră kreditoră; kwui îi înlesnemte lata, kreangei selle. Mai mzlte Hersoane sănt datoare axellarmni ls- kr; kreditorală va ărma, ne ori-kare dint”'însele, mi fie-kare va fi datoare a ulzţi totalzlă datoriei. Aveast solidaritate, în drentală komznă, are lok& nămai atsnui knd s'a stinslată de nr. Alt- felă, fiind mai măli debitori nentră axsellamă Ikr, fie-kare va, fi datoră nă totalslă datoriei, ui o arte Hronorgionati,  K'snd îns este vorba de Holige, s0-
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lidaritatea, are lokă,. firm nisi o învoealr a TIBIrl- 

loră. Legea ziue kr toni aueia kari a% subskrisă, . 

at akuentată saă a% girat o noliue sănt solidari re- 

susnsabili kptre mortoră desnre nlata ei. (art. 135). 

Ka aueasta se înlesnemte foarte mzltă uirkslania 5- 

nei nolige; kmui k& kt nlata că la skadenus va fi 

mai bine garantatr, kă atst; negoniarea sa se moate 

faue mai lesne. Legea n nztea ss ating mai bine 

auestă skon% de kst nronănusnd solidaritatea între 

topi aueia ue a% săbskrisă o noliy'B. 

„Ama, ori-aine va fi săbskrisă o noliue ka trb- 

grtoră, ka trasă saă ka girantă, va fi xesnansabilă 

solidară kstre nortoră desmre nlata ei. Ilortorslă ue 

n va fi ulstită la timuă, se noate adresa la oră-kari 

din amestia snre a were valoarea noliuei.  Wellă we 

va n Akuentată noliua urin mizlouire, sat va fi dată 

avală, este assemenea solidară resnonsabilă& desnre 

lata ei, 

Ş. 8. Despre avală. 

În vsbrika sa legea adaogt „saă kezsmia de * 

nlata noliuei. În adeveră avalzlă ns este altă de kst 

o kazpisne dats deo a treea nersoant site a asig5- 

ra ne mortoră de mlata nolinei (art. 136). Wellă 

ue nsne auestă avală, se nsmemte dsttoră de avală 

sa% garantslă noligei. De mălte ori trgptorălă, oră 

girantălă saă akaentorălă, nă ax destală kredit la nor- 

tort.  Adgesta nă este sigără nămai ne solvabilitatea, 

loră. ere atsnuă a i se da garanuia anei a treea 

persoan'5, adik sn% avală. | 

Ori-ue nersoan kanabils de a kontrakta noate
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s% dea aval. În destală nămai ka auea rrersoans 
ss nă fie deja obligate la ulata nolimei; kzui nosa 
ei obligare n'ar adoga nimikă la, sigăranpa norto- 
Tali, 

Avalzlă se noate da nentră ori-uine este obli- 
gată la nlata nolinei, nentrz treg'ptoră, girantă saă 
akueutoră. 

Formalitatea avalzlzi este simul (art. 137). Ell 
se faue înskrisă sas în noliue, sa nrintr'snă 
aktă senarată. Legea faue o esuennizne nermi- 
t5nd ka avalzlă ss se dea ne aktă senarată ; kzui 
girslă nă se noate nsne de kt kiar ne Noli5. Axwea- 
st esuenuizne sa admisă uentre ka sp menageze 
kreditslă auellzia nentrs kare s'a dată avalulă. De 
ar fi fostă skrisă kiar ne noliuz, Sar fi vezată de 
ori-uine km ânzlă din obligani n'aă avstă destală 
kredită, mi i sa uerstă o garanuie. De oare-ue a- 
valzlă fiind ne nă aktă senarată, năbliuitatea, este 
măltă mai restrens. 
 Avalălă se d skriindg ne nolius drentă a- 
val&, mi se adaogr ssbskrierea auellăia kare-lă dz: 

" Dar în nraktikz avalslă se dm mi nrin simnls săbs- 
kriexe, în doszlă noliuei, for nisi o altz menyniăne. 
Kredem kz aueasts formalitate este valabil, kui nă 
e de lokă kontrarie legei.  K toate astea ună asse- 
menea avală sar nztea konfsnda ks ing giră nere- 
gălată. 'Tribsnalele vor anrenzi, dane diversele gir- 
kămstanue, daka a fostă snt avală saă nă giră. 
De va fi fostă snă giră neregslată, mitim km, auea- 
sta valeazs ka o simuls nrokărz, nrin &rmare nă va 
avea lokă nisi resnonsabilitate soldars. 

Avalzlg, din kontra, dăne km ziue legea, are
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drentă effektă a ssnnzne ne wellă ue la dată la o 

resnonsabilitate solidar, ka mi uei-l-alui ue vor fi 

ssbskrisă moliua.  Kz toate astea, adaogr legea, d5- 

tptorsl% de avală este liberă de a modifika, kăm va 

voi, întinderea obligamisnei selle.  Ilrin zrmare ellă 

se noate învoi, nrinti'znă kontraktă snesială, k5 re- 

snonsabilitatea sa n va fi solidarr, kB nă va fi săni-- 

nssă jăridikyinei komeruiale, niui arestăirei ect, 

În mvaktika komersianniloră nostri se konfăndz 

foarte maltă avalslă ks girălă. Ve e mai msltă, 

vorba de avală niui nă e knoskzte. Ilin giră, 

intim, se transnoarts nolina; nrin avală se ds nămai 

o simnls garannie. In mraktike, kiar kend ns e 

vorba de niui znă transnortă, mi knd oatrea ner- 

soan intervine nămai sure a garanta nlata uoluei 

la timnă, se ziue ks wi-a-mssă girzlă seă, în lokă 

ss se zik kw mi-a dată avalulă seă.  Konfesisnea 

a urovenită. urobabil& din ass ks atst girantslă 

kt mi sellă ue di avalălă, sănt, în nrinaină, soli- 

dari resnsnsabili kmtre nortoră desnre nlata molizei. 

K toate astea este o mare differinus între giră mi 

avală, mi aveasts differinus noate adzue de malte-ori 

malte difikslteni mraktiae. Ama, girantslă a vbn- 

dstă noliua nortorslsă, de oare-ue dstptorslă de avală 

este ăn% simuls garantă, ellă n'a kzmnerată, nisi n'a 

vsndată nimikă; girălă n se moate înskrie de kt 

în noliuz, în vreme we nentră avală legea, faue es- 

veupizne mi ziue ks se moate da mi nrintr'ănă aktă 

seuarată.  Girantslă n noate ss modifiue obligaui- 

znile selle kztre mortoră, de oare-ue dmtetorzlă de 

avală noate, Este dar foarte immsdentă de a se faue
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konfăsisne între nimte Iskrări, kari notă avea, ninte 
konsekzinye jzridiue atpt de differite, 

Ş. 9. Despre plata poliţă. 

Obligauiznea ue sa kontraktată nrin kontraktală 
de skimbs, se afl stinsz marin ulata, NOligei.  Auea- 
st5 nlate kats ss se fak îndatr ue va ajănge ska- 
denga ci. Ilortorălă are nă numai drentslă, dar kiar 
obligania de a were nlata în zioa skadenuei (art. 156), 
Trasălă n are drentulă de a were ss se întprzie a- 
measte uniats (art. 152). Judekmtorii kiar n notă 
s5 urelsngeaskr termenzlă aretată în Iolius.  K'snd 
e vorba de alte kreanne, ci not& nrea bine a akorda 
snă termenă de granie. Ilortorslă n noate fi silită 
de a mimi nlata niui kiar înaintea skadennei, (art. 
141). Kmaui la uoliue legea a voită ka nlata ss se 
fa kă ea, mai mare nonktăalitate ; nzmai . ama elle 
Notă airkăla ka reneziuizne, mi notă fonkpiona ka o 
moned's. 

Illata, kiar a noliuei kat sm se fak în moneda 
aretats înti însa (art. 138). Iltim k'5 o noliws n moate 
avea drentă objektă de kmt o ssmw în bani, adikr 
nămerariă.  Ilrin grmare, în ort-ue kază, nlata are 
sp se faks în bani. Se roate înss ka noliga ss fi 
snexifikată natsra baniloră, ss fi zisă atta, same în 
asră, în galbeni, în sfanui ect.; at&nui, daka morto- 
răl& o va, nretinde, trasslă. kat să nlpteaskz kiar 
în moneda aretats a nsme în nolius.  Knd natura 
monedei n se aratr, nlata se faue în moneda, ordi- 
NArr, în axră saă argintă, mi dane kărsălg ue va 
fi avznd atsnui,
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În minsină, lata nolinei kats se fie întreags 

(art. 151). Kz toate astea mitim ko trasălă noate ak- 

genta noliua nămaă nentră o narte din săms (art. 120). 

De aui ărmeaze ks ellă moate s5 ulpteasks nămai 

aste sem», adik &nă akontă din valoarea total a 

noliuei. Ilortorăl&: mtim k5 are drentălă se nrote- 

steze mentră restslă ssmei. Kredem îns km ellă e 

kiar obligată de a nriimi akontălă ae i se de de ks- 

tre trasă ; kmui legea, zise ks tipgmtorslă mi giran- 

ii rem'enă resn&nsabili nsmai nentră vestălă  sămei 

nenlstite.  Ilrin &rmare nă trebse sm fie Iesată la 

voia nortorălzlăi de a voi 55 uriimeask sa% nă a- 

kontslă; kai axtikolzlt nostrs ar fi fostă de urisosă, 

mrekzm mi axella (art. 120) kare dz trasălăi drer- 

tslă de a akuenta noliua nămai nentră O uarte din 

sam. Ilortorălă dar este obligată de a rrriimi a 

kontzlă ue i se di de trasă. Ilentra restă va D0- 

testa, si va &rma Ie irg'btoră ni giranui. 

Tlentus ka lata &neă nolie ss fie valabile, katb 

ss se fak în minele adeveratslti ei nronrietară. 

Daka ea fssese transmise nrin giră, n5 girantală, ui 

nos nortoră kats s5 nriimeaskt nlata; kai axe- 

sta, este nronrietarălă noliuei. Alt-felă trasslă este 

resn&nsabilă. Dar resusnsabilitatea differemite dane 

kam va nlstit noliua înainte saă daune skadenya sa» 

Daka se va nlzti uoliua înaintea, skadenuei, tra- 

szlă va, fi resnsnsabilă, ziue legea, desnre neninerea în 

scame a auellei ulei (art. 139). Aseasta va avea lok 

negremit ksnd ellă a ulstit &nei mersoane we nă era 

nvonrietarălă molii. Sr mresănusnem kb noliua fă- 

sese nerdstr saă fsratb. Înaintea skadenuei znă in- 

dividă se nresinte kă dînsa sub nămele mortorălăi nui
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mere nlata. Trasslă n noate fi liberat k'tre ade- 
veratălă nortoră. Avesta, îi noate îmrsta graba sa 
de a ulsti; daka ar fi amnteutată zioa skadenuei, ellă 
ar fi frkătă o onnosinie trasălzi de an nlsti, Daka 
a ulstită mai nainte, nagăba sz miiveasks ne dinsulă, 

K'snd din kontra, trasslă a nlstită la, skadenys, 
fr ss fie vre o onnosiuie din martea, kăiva, legea 
zide kw ellă s'a liberată într'ană modă valabilă (art, 
140). Dar dak ellă arfi ulztită ns în m'zinile uro- nrietarălăi, ai în alle altei mersoane strine, înkz este 
liberată, afarz daka nx i se Hoate îmusta eva, erori grave. Ama, în nrinuină, nlata e valabils ; kzui s'a fekzt& în zioa, skadenuei, în enoka aretate de titlg. Daka a fsksto în alte mini de kt în alle nronri- etarslzi, ellg nx noate f resn&nsabilă de kt knd va fi mi o nronrie a sa eroare, Tribănalslă atanui va annrensi fanta. Anna, ss nres&nnănem kw trasală k&nomtea nersonală ne nortorălă; însz o alte ner- soân se nresints ks noliua fers ka SP fie niui snă giră în favoarea sa. Trasălă atsnui trebuea s5 vaz negrennită kr aui e o frasdz; nrin rmare trebsea s5 refzse de a nlzti. În auestă kază ell& e resmsn- sabilă. 

Iltimă ks o noliue se noate trage în mai mălte esemnlare, Ka aueasta amă vezată km se nermite benefiniarzlzi de a le negonia mai lesne, mi de a evita, inkonvenientăls ue ar resălta din nerde- rea ănia. Illtim assemenea k5 fie-kare din essem- nlare kats ss menyioneze daka este întii, allă doilea, eet.; kzui alt-felă trasslă ar A esnăsă a nlsti de doze saă mai mălte ori aseearni Nolius; meea ue i-ar da snă drentă de rekărsă în kontra, treg'storălzi negli-
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gentă.  Illata, noliuei, ziue legea, se noate faue nre- 

sintendă ori-kare din aste esemnlare, fiind-ks toate 

sent redaktate ka nimte originale (axt. 142). Dar nentrs ka 

aelle-l-alte esemnlare s-un mearze valoarea loră, nen- 

tra ka ns mortorălă se le nresinte mai tprziă sarea 

ere iar nlata loră, legea adaogr ks nlata fskzte ne 

all& doilea, sax allă treilea esemnlară, sure a fi va- 

labil kat ss se înskrie ne titlu, ks aueaste ul a- 

tis a desfiinuată nsterea uelloră-l-alte e 

semulare. Daka îns nlata se faue kiar ne ri 

măl$ esemnlară, trasălă este liberată, fer a mai fi 

trebăinus a se faze înskrierea - de kare vorbirsmă ; 

mul în auestă kază trasălă nă noate mtie dakmuelle-l- 

alte esemulare sănt rmăse în airkălanie. 

Dar msn aui amă mresănnssă ks trasălă kare 

voemte a nlzti nă rzsese akuentarea Îi ne anslă din 

esemnlare. Ss nressnnsnem îns ks trasslă uri-a, nssă 

akuentarea sa ne snzl& din esemnlare (art. 143). Daka 

lata se faue în srma nresinterii kiar a auestăi esem- 

nlară, trasslă se afle liberată, fer a mai adpoga EP 

uelle-l-alte esemnlare remsnă fsrz etektă; kai ellă 

ns a matstă rutie ks esemnlarele neakuentate sănt 

negogiate. . Dar daka lata se va faue dne nresin- 

tarea &nsi altă esemnlară, iar nă a uellzi akaentată, 

traszlă n este liberată nene n5 va Iza înanoi esemula- 

răl& akuentată de dînsălă. în adeveră, urin akuen- 

tare traszlă sa obligată nersonală de a nlsti noliua 

uellă ue o va nresinta. SP mresănnsnem ks bene- 

fuiarslă de rea kredinut, negouiaz'b altaia esemnla- 

5% akuentată, pri se uresinte la trasă ks altslă ne- 

akuentată.  Daka trasălă nlstermte fir a were îna- 

noi ne uellă akuentată, mortorală auestuia se noate
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nresinta neste kste-va oare, snre a-i were nlata, kzui 
ellă nrin akuentare se afl nersonală obligată. De 
aseea, sure a se libera absolztă, ellă n va nlsti mai 
nainte de a-nii rela noliga akuentate,. 

Ilolina kats ss se nresinte trasălzi snre a se nlt- 
ti, kiar knd n va fi fostă akuentate, kiar kznd o 
alte nesoans o akuentase min mizlouire. Ka toate 
astea ulata noate sm se fak ns nămai de trasă, si 
de toate nersoanele kari se afl obligate, adikz de toni 
kui aă ssbskrisă noliga, ka giranni, akwentori nrin 
mizlozire, dptstori de avală. Vom vedea, kiar în art, 
153 ks lata noate sr se fakm de ktre ori-kare alts 
ersoans, în kază de nrotestă, de nenlats,. 

În minsină, trasălă este tot-d'sna obligată, de a 
nlsti noliua ue i se nresintr la skadeny'p. Legea îns 
admite o esuenmizne. 'Trasslă nx: noate xulzti în kază knd i se va 6 fokst omnosiizne (art. 144). 
Dar aueastp OmIosiNine se noate faue nzmai în doze kasări: în kază de nerderea noliuei, Ii în kază de falimentslă nortorălzi. 

În adeveră, în kază de nerdere, nronrietarală Nolimei, we are a faue mai bine, este de a faue o 0r- nosiuie trasălsi ka ss n nlsteasks noliua.  Daka, a- “ella ue va fi ossită noliua o va gira-o în ordinea altsia, sax în ordinea sa kiar, wi se va unresinta la trasă snre ao nlsti, auesta, îlă va denzrta din kassa onnosigisi ue a nriimită, ” 
Assemenea knd nortorslă &nei noline a kzzată în falimentă, îmi nerde drentzlă de a-mi administra bsnsrile selle. Sindiuii sunt kari nlzteskă uri nrii- meskă nentră dînsglă. Auesti sindiui uuitiă ke falitelă axe o noligs la ordinea sa, îns n o afis, în 1101
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tofolizlă se nentră ka ss se nresinte kz dînsa la 

trasă.  Formeazz dar o onnosinib nentră ka trasslă 

s5 refzse a ulzti nolima la oră-uine sar nresinta kă 

dînsa afars de sindiuă. 

Nămai aueste doze kazsri sent kînd se noate 

fage ounosiuie de a nlzti nolima. Ea în adevzră 

este destinati a airkăla kă izgealr, a faue serviniziă 
monedei. Knd în nrea maălte kazsri sar nstea faue 

onnosinii, uirkălania ei ară fi mzlt îmuedekate. Kre- 

dem dar kr afarz din aste doze kazsri în niuă ănălă 

altală nu se mai moate faue o onnosiuip. Artikolslă 

nostră este destslă de esnlizită; elă arate kărată ks 
onmosipia n se moate faue de kztă în aueste doze 

kazări. 

Sr esaminzm akum km nronrietarălă &nei mo- 

lime nerdzte moate ksnzta nlata, ei. 

Ss nresămnănem kr o nolius a fostă trast în 

mai mzlte esemnlare: nronrietarzlă a nerdstă ănzlă 

din esemnlare, îns mai are snă altslă (art. 145). 

Dart niui snslă din esemnlare nz făsese akuentată, 

ellă se noate nresinta kă int all& doilea, saă allă 

treilea snre a were nlata. 

Dar daka snzlă din esemnlare fesese akuentată 

de trasă, mtim ks ellă e obligată nersonală kztre 

nortoră. Ss nressnnznem îns ks tokmai auestă e- 

semulară este nerdztă, mi trasălăi i se nresihts ănă 

allg doilea saă all% treilea (art. 146). În kazală a- 

uesta ell& noate kă drentslă refesa ss nlpteask: 

kui n voemte a rem'nea obligată ktre auella ue 

va fi avîndă în mini noliua akuentate. Ilromrieta- 

răl& noligei nerdste nz 1% moate sili sp nlpteask' ne 

nreșintarea znzi all doilea saă allă treilea esemnlară 

| 15



226 

de kztă dane o ordine a jsdeketorglai mi dndă 
akuentoiăli garanuis kr-lă va surijini în kază ue 
va fi srmat& de nosesorslă esemnlazrslză -nerdată. 

Daka vom nressunzne km noliua nmerdsts sa 

trasă nămai întrsnă singără esemnlară, legea ds - 
mizlokă wromrietarălză că de a-mi urokzra snă altă 
esemnlâră, mi eaks kzm (art. 149). Daka este vor- 
ba de întiislă benefiuiară, daka adik noliga ns va 

fi trekstă nrin piră, la sn5 altslă, auestă benefi- 
aiară se adreseaze d'adrentslă la tregztoră snre a-i 
uere &n% no: esemnlară. Daka nolima a trekztă nrin 

giră la sna saă mai mălte mersoane, atănui norto- 
rălă se va adresa la girantălă seă, nentră k5 aue- 

sta ss-lă ajaste a-mi avea esemnlarălă ; auestă girantă 
se adreseaz iar la, giranta]ă seă, mi ama, din gi- | 

rantă în girantă, nn va ajănge la trigptoră, kare 

va, da esemularălă de kare este trebzinms. O dats 
ue nortorălă îuri va kmsta esemnlarzlă, traszlă îlă 
va ubsti fir5 niui o kondirizne, dala noliga ner- 
date n fssese akuentats. 

Daka aueasts akuentare se fzkuse, atenuă, nre- 
kăm am vezătă în art. de mai săsă, va fi trebăinub 
de ordinea tribsnalzlzi mi de garannig. 

Legea. mai nrevede înks kazzlă knd nortorălă 
nă moate mresinta niui zn& esemnlară, saă nentră kb 
toate esemnlarile s'aă nerdstă, saă uentr ks nă & 
avătă timnă de a trage snă altsl& dame modzlă ue 
vezărsm în ant. mresedinte (art. 147), În auestă 
kază nolina nerdats, fiz akuentats sa% Dă, MOrto- 
rasă n3-Uli va avea lata sa de kmtă kz zsronrptoa- 

"rele kondipisni: a) dovedindă min registrele selle, 
saă min alte dovezi daka n e komeruiantă , km nro-
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mrietatea, noliei nerdzte a fostă a si; b) dobîndindă 
în favoarea sa o deuisizne a tribsnalzlzi de komeruiă; 

c) dendă o garanniz. Toate auestea se ueră nen- 
tră a asigsra ne tras% ks nă va fi esnăsă a nlsti 
mi a doza oarb. Trebze ka mortorălă ss dovedea- 

sk km a fostă mronrietarzlă noliuei nerdzte. O dats 

ge aueast; dovadz s'a fekstă, tribsnalzlă îmi va da 
dezisiznea sa, kare va servi nortorălăi drentă tits 

în lokglă uellzi nerdată.  Kztă desmre garanuit ve- 
dem ks legea o were atstă în kazslă ksndă noliua 

nerdzsts a fostă akuentatr, kt& mi în auella krndă 
n'a fostă akuentats; de mi în kazsrile -de mai susă 
vezărsmă kz ea se uerea nămai ksndă trasălă ak- 

uentase. 'Totă ama ar fi fostă mai bine ss se zikz 
ui ai; kmui ksndă trasslă nz se obligase arin ak- 
gentare, nă este esnssă de a nlzti a doza oars. Ga- 
rannia dar îmi merde ztilitatea sa. 

Ilroarietarslă snei noliui nerdste se nresints la 

trasă snre. a-i uere nlata, îmnlinindă formalitenile ue 

vezărsm ; adikz sat nresintînd ună allă doilea, allă 

tmeilea esemnlară, avînd& ordinea jsdekstorălzi mi 

dindă garanuis; saă neavînd niui sn& esemnlară 

uri dovedinda-mi mrormietatea nrin alte dovezi nre- 

kzm vezsrmă. Daka, trasălă n voeuite a nlzti, 

nortorălă are drentă de a faue aueea we se năme- 

mte nă aktă de nrotestaniz, mi kare are maă 

auelleamii forme ka aktslă de nrotestă de kare vom 

vorbi mai la valle. Auestă akt& trebze, ka mi nro- 

testală, ss se fak a doza zi dăne îmnlinirea soro- 

kălui noliuei nerdste, mi 85 se dea în kznomtinua 

tregstorălsi mi giranniloră. 

Kat desure obligarea garantului kare „se uere
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în kazele din art. 146 mi 147 (iar ns 147 mi 148 
dăne ksm nrea reă se ziue în testă), n mine de 
kată trei ani; adik daka în deksrssl awestai timnă 
nă a fostă niv o akyisne în kontra Isi, se afle li- 
berată.  Ilrin rmare daka dăne trei ani se va afla 
adeveratslă nronrietară allă noliuei, awesta nă mai noate 
avea akuisne în kontra garantălză, de mi moate avea 
în kontra trasălzi akuentoră a krsia obligauie mine 
aindi ani (art. 184). 

Mai sint kte-va, kestizni imnortante ue se ari- 
dikz assma ulegii nolieloră. Se întreabr ue se 
întîmals knd nolima este fals sat falsifikatz? 

Ss lspm mai întiit kazslă knd nolima este 
talsw.  Aueasta are lok& knd uineva a sărată 
nămele znei alte nersoane - mi a săbskrisă o DOliu'b 
seb auestă nume mi în favoarea sa. Benefiuiarală 
ue a fabrikată noliua o transmite nrin giră &năă nor- 
toră de ban kredinmz.  Anesta se nresinte la trasă 
sure a-i were nlata. Daka trasslt va ksnoarmte fal- 
sitatea, nolipei se înuelege ks n va nlmti. Dar s5 
uresănmănem ks ellă a nlstită. Asănra kzi va ke 
dea nagsba?  Assnra nortorslsi de bing kredings, 
asănra, trasălui, sat asănra nresănmsszlzsă trzgrtoră ? 
Toni aztori sănt de akordă ks tregztorslă n noate 
nerde nimikă; ell& n a mitistă de aste uolius, n5 
a dată niă snă mandată; snă altslt a abusată de 
nămele Ii. Ilin zrmare ellă nă e resmsnsabil& de 
nimik&.  Kestisnea remsne între nortorălă sa gi- 
anni de bsns kredinus nui între trasă. 

nii astori kredă ks nortorslă va suferi Nagă- 
ba, ks ell& va întoarue nregălă we a nriimită; kzui
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a fostă immrsdentă de a miimi o nolius ue nă era 

adeverate. 

Alnii, ks kare ne snim uni noi, zikă ks nagsba 

va fi asănra trasălzi; kr nortorălă n va întoarue 

nlata we a nriimită. Va remmnea nămai ka traszlă 

sr ataue ne uellă ue a fekzută falsitatea, nolijei. Ilor- 

torălă în adeveră n a avstă nisi gnă mizlokă ka 

s5 kănoaskr aste falsitate; ellă a ksmnerată o no- 

liu5 ue o kredea adeverate. Dar trasălă trebsea ss 

esamineze daka s&bskrierea trsgptorălui este adeve- 

rats ; de msălte oră kiar ellă e în relauis k% dînsălă, 

îi kanoaumrte skrierea.  Imurădinua este din nartea 

Isi, iar nă din a nortorălzi. Ilin &rmare ellă kats 

ss suffere de a sa negligenut. 

Iloliua este falsifikats ksnd sa frkztă o al- 

terapiz oare-kare în kornslă ei, ksnd adike s'a m'B- 

rită săma ue era aretats în noliH'6. În auestă kază 

kat sr distingem: daka alterania esista în momentslă 

knd sa fpkată akuentarea, trasălă va nlti săima 

axetat, se înuelege, knd nortorălă e de bzn's kre- 

dinu5; kui în astă kază tmasălă a fostă uellă ns- 

nin& negligentă de a n observa skimbarea fekato. 

Knud aste skimbare s'a fekstă în &rma akuenterii, 

trasul& va nlsti nămai săma adeverate, iar restălă 

va fi în nagsba nortorălăi. Se înmelege îns k% 

atit trasulă kată mi nortorălă ue vor fi fostă în 

avea rekzrsă în kontra trg'ptorălăi 

& fostă imuridentă, ksnd d. e. va 

mai în mifire, mi benefiuiarălă va fi 

Nagsbe, vor 
knd auesta va 
fi skrisă ssma n 

adsogată o năle.
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Ş 10. Pentru plata -prin midlocire. 

Daka la skadinus traszlă n voennite s7 nlptea- 
sk5, saă uentră ks n'a uriimită IIrOViZiA,  sa% nen- 
tră vre-znă altă motivă, mi refasălă se fiind kon- 
statată nrintr'snă nrotestă, o alt nersoanz noate s5 
nlsteasks nentră îrrestoră saă nentră znălă din gi- 
ranni sa%, în generală, nentrs ori-uine este obligată 
s nlzteasks noliga (art. 153). Ilrekzm legea a 
nermisă akuentarea nrin mizlosire, totă arma ner- 
mite mi nlata nolinei nrin mizloaire. Kz aueasta ea 
a voită ka ss înlesneasks kptă se noate mai maltă 
lata, noliuiloră, Însz, ka uri în kazzlă de akuen- 
tare, nlata urin mizlouire kat ss fig konstatats în 
aktălă de nrotestă.  Alt-felă nlata n va avea effek- 
tele ue kari avem ss le vedem îndatre. 

Illata min mizlouire noate ss se fak de kstre 
ori-ue nersoan5, kiar din auellea we n vor fi deja 
obligate rin nolius. 'Trasslă kare w'a voită sp ak- 
menteze noate sz o nlsteaskz min mizlouire? Zi- 
memă mi asi totă we amă zisă la akuentarea min 
mizlouire. Daka traszlă n voernte a nlzti noliga 
în kalitatea sa de trasă, o noate nrea bine ulpti ka mizloxitoră; ks în axeaste din rm kalitate ellă ultemte n nentră înpgrtoră, ai menta kătare sat kztare din obligani: min zrmare „ la trebzinuz, va avea rekărsă în kontra Isi, E Legea, nrivemte kz mslts favoare avueste ulsyi nrin mizlosire; ki elle ax drentă effektă a evita mslte ine, a nreveni falimente. A kmătată dar sp asigure ne nersoana we a nistită kB-ui va rela, să-
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ma nlstit. Dar km uătea mai bine atinge avestă 

skont de kstă dendă mizlositorslsi drentările ue le 

avea, nortorslă ? i ” 

De aueea legea zise ks uellă ue a nlztită nrin 

mizlouire are toate drentsrile nortorălzi în kontra 

auellzia nentre kare ellă va fi nlztită (ast. 154). În 

alte kăvinte, mizlouitorglă este săbrogată în drents- 

vile nronrietarslăi noliueă, mi va irma sure a se de- 

sngshi me auella nentr kare & ulztită saă ne ga- 

rangii lasi. | 

K toate astea, ne va ziue uimeva, nlata snei 

nolige are drentă effektă a libera ne uei ue se afla 

obligani nrintrînsa. Km dar mizlovitorslă, kare a 

ulstito, mai noate irma ne. &nălă din asti obligani? 

La aueste resmmdem k5 rlata,. are drentă eftektă 

a libera ne toni obliganii, kend ea sa fpkată de 

kmtue trasă mi în &rma nrimirei “mmvoviziei.  Kend 

înss ulata s'a fekstă de sună mizlouitoră , nă tonă 

ssbskriuii sent liberagi, ui katp s5 distingem nen- 

tre sine sa fpkată aueaste nlats. 

Daka ea sa fkztă nentră tmbgptoră, este ka 

km ar fi nlztită ellă însăui. Tiwgtorălă este gellă 

Wîntiiă obligată; ellă este garantulă tatoră giranni- 

loră. Knd cell nlptemte n moate s5 aib5 ni 

sn% reksrsă în kontra loră. Ilrin ărmare daka, lata, 

min mizloaire sa fekstă nentră tgstoră, toni gi- 

rani se afls liberani. Mizlouitoral& va 5rma nă- 

mai. ne tregstoră. 

Daka nlata se va faue nentră &nzlă din giranyii, 

topi uei we-l& garantase ile dînsălă remsnă obligani 

îmuresn ks dînsălă; adikb toni girannii anteriori 

li sint obligagi kstre mizlouitoră, ku tom! gă-
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rantase ne girantsl&, de kare e vorba, desnre nlata 
noligei ; iar giranuii nosteriori Isi sănt liberă. 

Legea nresănnzne ks mai mzlui mizlouitori se 
nresints nentră ulata moliuei. Vine va fi urefera- 
tală ? Legea ziue ks auella va fi nreferată kare 
min nlata sa libereaze ne mai mzlui obliga de o 
date. Ama sellă ue voermte a nlzti nentră irpgt- 
toră kats ss fit nreferată uellzi ue voemte a nlzti 
nentră ănălă din giranni, nentrs kw .untim ks ulata 
fskute nentră tregtoră libereazy ne girangi.  As- 
senea uell& ue voermte a nlzti nentră întrizlă gi- 
rantă katr ss fi nreferată uellzi ue voennte a ulsti 
nentrs all doilea sa& all treilea; kui nlstindu-se 
uentră vuellă d'întîiă se libereazs tomi aeă-l-alui gi- 
ranmi we-lă ărmeazz, de vreme ue nlptindă-se nentră 
vellă dallă doilea, wellg d'întiig , ka, garantă, rems- 
ne resnonsabilă. 

Legea mai adaogr ks daka trasălă kare nă ak- 
wentase noliua, se nresints a nlsti nrin mizlosire , 
ellă kats sr fir meferită tatoră xellor-l-alui.  Auea- 
sta se înuelege negrermită în kază kznd trasslă mi 
o alts nersoanz se nresints a nlsti tot entre a- 
uellami obligată allg nolinei: atănui trasălă se mre- 
terp. Daka ell& îns voemte a nlpti nentră allă 
doilea girantg, de oare ue o alts nersoan voermte 
a nlzti nentră întislă, saă nentr trzgstoră, se în- 
uelege ks aueasts nersoans „este nreferats trasălză; 
kui alt-felă am fi în kontradikui ks nrinuinislă k'5 
auella va fi mreferită kare va libera ne mai malui 
obligayi.
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- Ş 11. Drepturile şi datoriele portoruluă. 

ITltim ks nortorzlă kats ss se nresinte la nla- 

te în zioa skadinuei. Illata znci nolige în adevsră 

intereseazs ne topi aueia ue ssntă resnonsabili, HIrin 

subskrierea loră. 'Trebze dar ka inuertitădinea, loră 

ss nă nins msltă timnă. De aueea legea oblige 

ne nortoră ka ss se nresinte la zioa skadinuei, nen- 

trs ka differigii obligani se tis daka săntă saă nă 

esuziui la ănă rekărsă (art. 155, 156). 

Dar daka noliua are a se nlsti a vista, la nre- 

sintarea că, saă dame sna saă mai msălte zille ori 

Isnă de la uresintarea ei? În auestă kază zioa ska- 

dinuei deninde oare-ksm de bsna voinub a norto- 

rălăi. Legea însz n'a voită a esa adeasta în ab- 

solsta diskrepisne a nortorălăi; ui, nrekăm am mai 

zisă, a mssă 0 limite. Ama daka noliua kate sb 

se nlsteasks a vista, nortorălă katt ss se nresinte 

sure a were lata în timaă de mease luă de la data 

ei; daka sorokzlă ei. este sna saă mai mslte zille 

oră luni de la akuentare, katr s5 se nresinte la ak- 

aentare tot& în termenslă de mase Iăni. Alt-felă, da- 

ka nortorslă va Isa auestă termenă se treak'b îpr'b 

2 se nresinta la lata saă akuentarea, noligei, va ner- 

de dreistul& de a reklama în kontra giranniloră mi 

kiară în kontra tregtorălzi, daka axesta va dovedi 

ke ellă a fskută nrovizia. | 

Avestă termenă de mease lină ns este absolstă. 

Izruile îlă notă modifika dane kim interesălă loră 

va were mai bine. Arma nminile se notă învoi kB 

daka nomtorslă n se va nresinta la țrasălă în trei
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Isni, va nerde drentală ses în kontra girantălăi, ect. 
Legea kiar faue o distinkpisne: Ea ziue kw terme- 
nălă e de miease lsni knd noliua se va trage din 
vre-o uarte a lisronei asănra, Ilrinainatslzi, sad viue 
versa; kend îns se trage din Egiută, Siria mi 
alte lokări mai demzrtate, termenzlă va fi de ontă 
lzni. : 

Daka trasslă n va nstea sat ns va voi s5 
nl'steaskr în zioa skadenuei, auestă refăsă kat s5 
se konstateze a doza zi nrinti'snă aktă de rrotestă de- 
stinată a faze ksnoskstă tpetorălzi mi giranniloră 
neulata, noligei (art, 151).  Daka auea zi este o ds- 
miniks saă o zi de serbztoare, nrotestslă se va fa- 
ue în zioa ărmbtoare. Dar traszlă noate nlati rin 
în momentslă knd se faue mrotestălă, daka ellă în 
amestă intervală va afla ssma neuesar nentrg nlat. 
Ilin zrmare în realitate sorokzlă nlmuii se nrelăn- 
gente nins în momentslă form'rii . nrotestalsi. 

Iltim kr în kază de neakaentare nortorălă are 
drentslă înkz de a nvotesta, Legea ziue km auestă 
nrotestă ns trebe ss îmnedeue ne nortoră de a 
nrotesta din noă în kază de nenlats (art. 158); ksui 
trasălă, dame uellă d'întiiă als seg refssă de a ak- 
uenta, noate ks a nriimită Irovizia, uri nă mai are 
nidi 5nă% motivă seriosă de a refăsa, | 

Assemenea moartea, trasslii nu trebue sz îmre- 
deue ne nortoră de a nrotesta; koui monntenitorii 
notă nlzti în lokzlă li, 

Ilvotestală katr sp se fak kiar în kază knd 
trasălă va kzdea în falimentă, Ară nătea sm krea- 
Zb Wineva, ks nrotestală nefpkîndz-se de kztă ks skonă de a da în kznormtinua trpg'ptorălzi mi gi-
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ranpiloră refesslă trasălă, formalitatea  nrotestalzi 

dsne falimentă e de misosă; ksui falimentslă fiind 

msblikată, tiegstorălă mi giranuii ksnoskă destslă 

nosiisnea trasulăi. IK toate astea legea ordoans 

ks drentă nrotestelă ; fiind-ks garangii de kari vor- 

Divgm noate ks ns kănoskă înkw falimentălă, E 

toat» nsblisitatea ae i se di; ne de alts narte t5- 

uerea nortorelăi i-a mătstă faze si kreaze ko ellă 

a gsită mizlokă de a fi nlstită. 

Daka trasslă kade în. falimentă mai naintea a- 

jsmgerei skadinuei, nortorălă înkm are drentslă de 

a nrotesta; kai art. 192 d drentă în auestă kază 

istoră kreditoriloră falitălzi de a se nresinta la nla- 

ti, mai naintea kiar a ajăngerei sorokălzi (art. 158 

$ 2 mi art. 192). Legea dar nressrnzne k'5 norto- 

ral era ună kreditoră allă trasălzi, în alte kzvinte 

ks noliga fesese akuentate de trasă. Ilrotestslă ama 

fskată înaintea skadinueă, se de în kznorutinua îr'b- 

gstorslzi ui a girangiloră, nentrs ka auestia, dăge 

kam ziue art. 192, s5 nlzteasks îndatr saă st dea 

“o garanuit ks noliua se va ulsti la skadinye. 

Illtim kr toni aueia ue aă ssbskrisă o noliu's, 

ka trsgstoră, ka akuentoră saă girantă, săntă s0- 

lidai resnonsabili kstre nortoră desnre nlata noliuei. 

De aueea, legea, ziue ks în kază de nenlats nortorslă 

noate srma re toi obliganii sure ale were asigsra- 

rea, kăvenits (art. 159). Ellg noate s-i ărmeze saă 

re. fic-kare în narte, sax ne toui de o date. În ori-ue 

Lază fie-kare e datoră a-lă desnzgsbi nentră totală, saă 

a-i da o garanui't komulekte.  Nenstendă nămai 8- 

nzlă, restălă se va îmulini de gei-l-alui. — IUtim as- 

semenea km fie-kare din giranuti este garantată de
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trbestoră mi de giranyii ue-lă nrewedeaze. De a- 
weea fie-kare girantă we este rmată de nortoră are 
drentslă de a were aueeami asigărare de la garangii 
sei, nreksm mi nortorslă. 

Dar akuisnele ue are nortoral assnra fip-kerăi 
din obligani, n sănt sanmnmsse la auelleami regule, 
Este dar mai bine a esamina în naxte drentsrile ue 
are nortorglă asănra trasălzi, asărra trpgptorslzi, a- 
s&nra, girangiloră : | 
„1. Drentsrile nortorălsi assura trasă 
li. — Daka trasslă a akuentată noliua, nortorglă a- 
re asăma Isi drentsrile znsi kreditoră nersonală. Îl 
va ărma dar nrintr'o akuisne direkt snre a nlsti 
Noliua, kpui la mi aei-l-alui săbskrimi ai noliuei ; 
ell& s'a obligată nersonală a o nlzti, mi este soli- 
dară resnonsabilă desnre aueaste nlats. — Daka tra- 
sălă n akvuentase nolina, atsnsi nortorslă n moate 
avea assura Ii o akuizne direktr, afars numai daka 
trgztorzlă va fi frkătă  mrovizizne, Atănui norto- 

"răl& va, eseruita în kontra Isi drentsrile tregztors- 
li (art. 165). 

2. Drentarile mi datoriele nortorslzi 
kztre trigstoră (art. 160). — Garannia trpg5- 
torslzi mi giranuiloră nromis mortorslzi nentrg nla- ta nolinei este znă we atptă de greă nentră dînuii, 
în kstă nortorslă nz trebue s5 o urelzngeaskw in- definită. De aueea legea a uerstă ka nrotestală ss se fak a doza zi dsne refăsă. Dar aueasta ns e destulă. Legea mai obligs ne nortoră, kare rekla- m5 nămai în kontra, ivpotorălsi, sa& numai în kontra nză girantă, ka sm-i dea nrotestălă în kă- 
nomtinys, ui 55-l% ui trag în jădekatz, daka ns-i
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va nlsti, în sorokă de 15 zille de la data nrotestă- 

li, în kază knd tregptorălă se va afla la o de- 

mortare de 10 oie de lokzlă snde are ss se nlstea- 

sk noliua. Knd aueasts demzrtare va tree neste 

10 ore, sorokslă se va nrelsngi.k o zi nentră fi 

kare mease ore. — Daka nolinele voră fi trase din 

Romwnia asănra snei miege 'din Esrona, trgstorslă 

mezstoră în Romsnia va uztea fi atakată în timnă 

de mrease Isni de la data nrotestalzi; iar mentră 10- 

liuele trase asănra altoră lokzri mi mai den'zrtate, 

sorokslă va fi de ontă Isni (art. 161). 

Dar daka nortorslă a negligeată a faue nrote- 

stsl& la timuslă kăvenită, saă nă va fi observată so- 

roksl& aretată în artikolzlă nostră, mtim, knd am 

vorbită desnre nrovizi (art. 113), k5 îmi nerde 

drentslă de a ărma ne tregstoră, daka înst amesta 

va dovedi ks ellă a fekstă nrovizia la timrslă ska- 

dinuei. În amestă kază nortorslă va &rma nămaă ne 

tasă kare miimise nrovizia.  Axellami nrinuină se 

renets mi de art. 165. Daka din kontra tig'Bto- 

ral& ns va fi fekztă nrovizia, Iutim ks nortorălă 

kiar de a fostă negligentă noate se-lă ărmeze; kpui, 

dzne kim amă zisă, daka trgztorălă ve nriimise 

valoarea noliuei, axă mztea ss invoae negligenna 

nortorehă kiar în kază knd nă a fokată mrovizia 

“ar înavsni ks nagsba axesteă din srmP. | 

Legea îns mai adaogw k% mortorslă negligentă, 

ue va fi nerdată drentălă de a ataka, ne tregztorălă 

ue fkăse IIrovizia., redobendeuite auestă drentă, da- 

ka tregztorălă în ărma soroaueloră mrotestălzi, va 

A vemiimită în ori-“e modă sămele rmoviziei 

(art. 166). Eakz lam se moate esnlika atestă kază:
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Trassls refssz de a nlzti, krezendă kr ns i sa fe- 
kăt& nrovizia. Ilortorzlă negligeazr de a nrotesta 
la timuă. Dar traszlă vede mai teazis km ellă ni- 
mise nrovizia ; tregtorzlă kare i-o trimesese o re- 
klams înanoi. 'Trasslă i-o tvimete sa% în mater, 
saă i-o onrermte în kontă în komnensani'b de altp ss 
m5 e tregstorălă era datoră trasălzi, În auestă 
kază nortorglă vine sr reklame de la twpgtoră va- 
loarea ulsuei, ni asesta se îngelege kr ns-l& moate 
îmringe din kaxsa, negligennei li, fiind-kz s'ar îna- 
văui ks magsba sa, de oare-ue valoarea nolimei se 
afle iar în disnosiuisnea treg'ptorălzi. 

Daka nortorzlă va fi îmulinit& toate formalite- 
ile uerzte nentră urotestă, legea îi di drentslă de 
a on nentră sine, wii în zrma znei deuisizni jsde- 
kptoreinti, sămele ue alte nersoane era datoare tis- 
grtorăli, ekivalente kz valoarea, noliuei (art. 167). 
Ama, valoarea, nolimei nenlztite, fiind 1000, norto- 
r5lă, nenstendă a se desmsgsbi alt-felă de la trz- S5toră, ia de la debitorii amestăia sma, de 1000. 

3 Drentarile mi. datoriile nortorslsi 
kBtre girangi (art. 162, 163). — Girangii, dsne km mtim, sănt resnonsabili ka, mii treg'ptorglă, de- sure nlata noliuei.  Daka min rmare aueastr nlats este refzsat la Skadinus, nortorslă îi noate ataka saă ne fis-kare în uarte saă ue toni de o date. Daka a atakată în marte nămai ne znălă din giranui, are ss observeze în mrivinua Isi soroauele de vezăr'tmă. — Daka, kiar atakală s'a fekztă de o dats asănra. tstoră giranniloră, art. 162 ziue kw a xelleauni soroaue are sr se observe în nrivinga fi kerăi girantă., Aura nrotestălă, darea Isi în kzno-
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mtinus, tragerea în judekats kats st se fak dane 

soroauele ae vezarpmă mai săsă. Asestă sorokă 

kate ss se regăleze în ranortă kă fip-kare girantă. 

Ama daka toni giranmii se vor ataka, ui anălă va 

lokzi înti'o distan mai mare de 10 ore, termenălă 

de 15 zile nentiă dînsslă n va fi destală ; va trebzi 

sr i se adaoge o zi nentră fiz-kare mease ore. Ilin 

zrmare nentră snălă termenzlă de a-i faue kunoskătă 

mrotestal& mi de a-l trage în jsdekate, va fi de 15 

zile, iar mentră altslă de 16, 17, ect. ă 

Daka 'nortorălă- a Insâtă se treak's aueste so- 

roaue fer a Iskra în kontra giranniloră, înntă -nerde 

dreuterile selle asănra loră. Iltim însz kw girannii, 

snre a densrta ne nortorslă negligentă, n sănt si- 

liui a dovedi ks urovizia a esistată în zioa skaden- 

pi, meksm trebse s5 faks topontorslă ; k5iă ei, 

due km am zisă, a nlptită valoarea noliueă, uri 

„ daka demwprteazb He mortorslă ue a negligeată a Ir0- 

testa n fakă ană krutigă illegitimă, ai eviteazb 

hămai o nagăbe. . 

Legea. înst adaogb în art. 166, ka mi nentră 

tisgstoră, ks daka girantălă, în &rma tveuerei s0- 

iokslă, a nriimită de la trasă valoarea noligei, kat5 

5 0 dea nortorălăi, kiar daka asesta va fi fostă 

negligentă. Dar o assemenea inotes foarte rară se 

moate întîmrla. 

În fine legea mai adaoge kb nortorălă nenls- 

tită mai moate, în uzterea znei otsrâri jdek'toreuati, 

si omeeask, drentă” lata, noligei, sămele we giran- 

tul va fi avîndă ss ia de la 5nă altslă (art. 161). 

S5 esaminbmă akăm differitele rekărsări “e se 

akkoards auelloră obligani ve aă nlptită noliua saă
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kari săntă ărmagi de nortoră. Mai înttig treg'pto- 
r5lă nă moate sr aibz rekarsă în kontra nimensăi, 
fiind-ks ellă este garantzlă tstoră. Dar daka inalt 
din giranpi a ulztită Nolixga , ellă este săbrogată în 
drentările nortorălzii; moate min rmare ataka ne 
tregttoră, mi ne girannii înaintea lzi, iar n ne uei 
ve vină dzne dînsăl& uri kari sant garantani de dîn- 
s5lă. N este kiară trebăinus ka girantălă 87 a- 
uteants a ulsti noliua nentră ka st ataue ne uei- 
l-alui giranui; îndatr ue a fostă kemată în jadeka- 
t5, ellă îi moate kema nui ne dînmii nentis ka s5-lă 
asigăre ks va fi desnzgsbită. 

Girantală kare voemte a-mi eseruita rekărsălă 
seă în kontra uelloră-l-algi, kats ss observeze totă 
auellară termenă ka, uri nortorălă ; differinma, este 
nămai ks nentră dînsălă sorokslă însene a doza zi 
de la data nriimirei kiemerii în jădekats (art. 162, 
164). Daka a Ipsată sp treaks auestă termenă fz- 
”5 a ataka ne uei we trebuea, nerde drenturile ue 
avea în kontra loră; adik. giranyii nreuedinui, ui 
tvpgstorălă ue va fi fekată nrovizia, îl notă de- 
rerta din kazsa neglioenuei selle. 

Dststorslă de avală are auelleamni drentară uri 
datorii ka uri obligatslă nentr kare a. intervenită. 

“ellg ue a nlztită nrin mizlouire intim ks este 
săbrogată drentăriloră nortorzlsi în kontra auelluia 
Hentrs kare a nlsztită mi a garanniloră hă, 
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Ş 12. Despre protesturi. 

Ilrotestsl& este znă aktă solemnă rin kare se 

konstateazz refăszlă trasălui de a akuenta saă de a 

nlzti noliua.  Ssnt dar dose felzri de nrotestari: de 

akaentare mi de nlats. Dar uri snele mi altele sănt 

s&nnzse la auelleanni formaliteui. 

Sz esaminzmă kari sănt aueste formaliteui. 

Mai întîi% nrotestulă se faue dsne uererea nor- 

torălsă, în ărma, netiuiei we ellă a dată la tribsnală 

în kontra neakuenterii sa nenlatei (art. 168, 169). 

O datz ue aueasts uerere se faue, jădekztoria în- 

saruins îndats k formarea nrotestălzi me votafslă 

de anroză -saă ne snă altă imniegată. Auestă fonk- 

gionară, îmnresn5 kă nortorslă nui kă doză martori 

aflaui de dînsslă, redakteaze abtslă de nrotestă. 

S vedem mai întîiă ae va ksnrinde auestă aktă. 

“Legea voemte ka aktslă de nrotestă ss konrinzs: 

10 [lreskrierea din ksvîntă în ksvîntă a noli- 

uci, a akuentsrii, a girăriloră, a rekomandagii- 

lor& ue voră fi însemnate într'însa. — K'end noliga 

va fi fostă nerdsts, înnelegem ks transkrierea ei e 

imnosibils , de aueea legea în art. 148 sa servită kă 

termenslă de akt& de nrotestauis, iar n de 

nrotestă.—— Vezuwbm assemenea ks legea vorbe- 

te de rekomandamii. Ve înnelege nvintr însele ? 

O rekomandauis esists în nolius ksnd tirsgbtorălă, 

îndoindu-se de trasă, a însemnată o alt5 nersoan 

ka, sr akuenteze saă SP uleteaskz noliua în kază de re- 

fesă din martea trasălzi. IS aueasta se noate evita 

nrotestarile. 16
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2 Vererea ue se faue nentră nlata sămei ko- 
minse în noligs.  Fonkyuionarăl& măblikă ui uej- 
l-alygi de fakă nrotestzlă, mai nainte de a redakta 
aktulă, trebue sr întrebe offidială me trasă daka vo- 
emte a, nlzti titlz ae i se mresints ; ast întrebare 
kat anoi s se mennioneze în aktă. Na este de 
mirare ka trasslă ss nlmteask în astă momentă, 
saă nentră ks a nriimită urovizia, saă ka ss eviteze 
nă nrotestă. 

3” De este de fam saă linsemte auella ue tre- 
bze sr ulmteaskr saă ss akuenteze. 

4» Refăszlă de. a akaenta sa nlti mi motivele 
auestsi refzsă. 
„5% În fine urotestslă kat sr fii săbskrisă de 
gellă ue refssr, saă aellă uăuină aktslă sr konrinzb 
deklarania ks ns voemte sa nă mnoate si ssbskris. 

Axmesta ește modzlă legală allă redaktprii akts- 
Isi, de motestă. De mi auestă akt& este solemnă, 
de mi legea, arati kărată ue trebze sr se kăurinzb 
într însălă, kă toate astea ea n ziue kr linsa &neia 
din aste enznuizui va, atrage nzlitatea nrotestlăi. 
Aveaste kestisne se las la urzdinua, tribsnaleloră. 
Elle voră vedea, dune natara en&nuipriloră ue voră 
linsi, daka aktslă trebue sa n3 s5 se anzleze. 

55 vedem akm unde trebze ss se redakteze 
auestă mvotestă. 

Ilrotestslă kat ss se fakm la lokzinua, adik 
la domiuilizlă trasălzi (art. 168). Daka awestă do- 
misiliă va fi skimbată, legea ziue ks mvotestală se 
va faue ori-snde se va afla trasălă ka residinya. 

Daka înss în noliuz se mai afl aretate ui alte 
Hersoane, kari ss nlsteasks în kază de trebzinys ,
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mrotestslă kat înkz sr fis fekată mi la domiuilizlă 

avyestoră nersoane. 

Assemenea nrotestslă katz se se fak uui la do- 

miuilislă auellzia ue akuentase netinia nrin mizlouire, 

Dar toate aste differite nrotestări ar nresănnăne 

oare-ksm ka kim aktslă ar trebsi sr se redakteze 

în mai mălte originale; ka ksm ar trebzi ka la do- 

miuiliult fim-kwrei din mersoanele aretate ss se fak'b 

kste &nă nrotestă. Kz toate astea legea ziue k5 

toate aueste urotestari se voră faue nrintr'ănslă ui 

auellami aktă. În alte ksvinte se va faze znă sin- 

gsră originală la domisilizlă trasălsi; dar kste o 

konis demne autstă originală se va Izsa la domisi- 

lislg uelloră-l-alte mersoane, de kari vorbirsmă, nen- 

tr ka ss aibs k&nomtinuzs de nrotestă. 

Daka domiuilizlă trasălzi este nekunoskată, saă 

daka aretarea auestsi domisiliă fssese reă frkste în 

nolius , nrotestslă se nare imnosibilă saă uellă nz- 

gină inztilă, de oare-ue ns se afls nersoana în kon- 

tra kmria se mrotesteaz.  K toate astea legea, voe- 

te ka mrotestală si se fakz. Bnă trimesă allă jă- 

dektoriei vă merge sb esamineze mii sr konstateze 

ks domiuilizlă n se noate afla. O dat ue ameast 

konstatare se va faue, va redakta nrotestălă, în ka- 

nslă kzruia va înskris ressltatălă ueruetprii selle. 

O dats ue nrotestslă va fi redaktată dene kon- 

dipisnile ue vezărsm, se va denzne la tribanală 

(ant. 171). Drezidentală saă lokogiitorală Isi, îlă va 

adeveri mi-lă va da anoi nortorslii. O konis esak- 

ie se va skoate dsne fip-kare nrotestă, dane ordi- 

nea, datei, uri înti'nă registră mmnzrzită , nămerotată 

uri neuetlzită. Fonkypionarălă , însgruinată ka auea-
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sta, de va negligea aweasts învepistrare, va fi skosă 
din fonkuisne mi sănnmzsă la nlata ori-kprii nagsbe 
va resălta din negligenua sa. Sankuisnea, kăm ve- 
dem, este grave, din kazsa imnortanmei formalitgii 
înregistprii. | 

In adeveră, aueasts formalitate are de skont a 
evita inkonvenientele ue ară reszlta din merderea o- 
riginalzlsi nrotestslzi. Illtim ks nortorzlă nefskendă 
nrotestă în zioa fikss, nerde drentălă seă de rekarsă 
în kontra, giranniloră, în kontra trgstorzlsi ue f- 
ksse movizia. Dar s5 uresenmsnem ks a fekută 
urotestălă, înss a nerdstă originalzlă. Km va do- 
vedi ellă aueasta? Învokmndg înskrierea feksts în 
registrzlă tribunalzlzi. Dar daka aueasts înskriere ni 
sa fekstă, ori s'a fekstă inesakts, a aretată adik 
o alts zi de kztă aueea în kare s'a fekută nrote- 
stălă, se înmelege ka mortorslă este esnssă a avea 
nerderi. De aweea, legea ziue ks, în assemenea kază, - 
fonknionarălă negligentă va fi resnsnztoră de aue- 
ste merderi, - 

| Formarea nrotestălsi, în kază& de nenlats saă 
neakuentare, este nentrs nortoră o obliganisne ; alt- 
telă mtim kz este esuzsă a nerde (art. 170).  Nisi 
snă altă aktă, adaogm legea, n noate ine lokslă 
nrotestălzi, afars nămai de kazsrile mrevszste de 
art. 146 mi &rm'toare, relative la nerderea, noligei. 
Kă aueasta legea a voită ss zik k' se aflp o es- 
uenuisne, kind aktslă de nrotestamnim mine lo- 
kală aktălzi de nrotestă, Însr esuenuisnea este mai 
msltă în vorbe de kt în fants. Knd noliua, ori- 

„ ginals s'a nerdztă, mtim ke refesală trasălzi se kon- 
stateaze înti'snă aktă de nrotestani5, în kare ns se
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transkris noliua nerdste. Linsa nzinai a agestei tran- 

skrieni faue ka aktăl& ss ia nsmele de urotestauib ; 

alt-fel& ns se afis nisi o differinus între adestă aktă 

mi aktslg de mrotestă; dar kiar -aueaste differinyr'b 

este atmtă de mike, în kstă nstem zide F3 aueste 

dose aktari ssntă identiue. 

  

Ş 13. Despre preschimbarea poli că, 

Tesgstorălă, akuentorslă uri topi aci ue aă s5b- 

skrisă noliua ssntă solidară vesnonsabili desnre nlata 

ei. În kază de nenlate nortorslă itim ks are dren- 

tslă& de a mrotesta uri de a-i ărma SIIre a-uii uere 

nlata kzvenitp. Dar aueasta «ere oare-kare tinură, 

mi nortorăl& noate km are îndats trebzinurs  desnre 

sămele aretate în Noliu5. Legea i-a venită în aj- 

org mi-i de mizlokă de a avea îndatr valoarea no- 

line. Eakz km: Se adreseazm la ună bankeră saă 

o alte nersoans din lokslă znde era ss se nlstea- 

sk noliga, uri ia 0 sămPb ekivalentz kă aueea din 

noliws; în skimbă de aceaste sm dă bankierălsă 

o nolurr trasp asănra trg'torălăă sa% asănra 8năia 

din garangi.  Aweasta se nzmemte  kontra-noliuB 

(ast. 172, 113). 

Ama kontra-nolime este o no5b moliu we se 

trage de kitre- nortorălă ae a mrotestată asănra îr'b- 

gstorălză saă năia din giranni, snre a-mă nriimi va- 

loarea noliuei uei nrotestate; este, în alte ksvinte o 

nos nolius, we nortorălă subskrir la ordinea auel- 

lsia ue-i nlstemte valoarea aelleă-l-alte nolize ne- 

nlptitb;
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Dar formarea, nolinei noxe a, kostată moate ne 
nortoră.  Aueste kostări notă fi: keltaelile rrrotestă- 
Isi, interesălă baniloră nîns la formarea, kontra-no- 
ligei, în fine nremslă skimbslsi adik skezsmîntelă 
ue va, fi înuerkată nortorglă la nreskimbarea noligei. 
Toate axeste keltseli nx este Jăstă ka sz fii în sar- 
mina nortorslăi, ai a, axellora kari trebsea sr nls- 
teask'5 noliua. De auweea, legea ziue ks în kontra- 
NOliu'5, ne Ing săma, noligei urotestate, se voră 
afla toate aueste keltzeli akuesoriiă. | 
Ka modzlă awesta Hortorălă ns înuearks niui 

o merdere, mi se afis totă în nosigiznea ue ară fi 
avstă daka mima nolius ară fi fostă nletite. 

Kontra-nolius se faue de ordinară a vista, 
Hentră ka uellg we nlztemite si noat îndatz eser- 
mita rekarsălă seă în kontra auellzi asunra kai e 
trast noliua. Ea n disnens ne nortoră de a faue 
nrotestă; keui, dane kzm tim, nă vine de kztă 
în ărma nrotestălzi. Ile lîngre aseasta, termeni 
de 15 zille de la data nrotestălzi snre a-mi eseruita, rekursslă, kat sr se resuekteze ; alt-felă “well ue are 'kontra-nolius, va f sămrssă la auelleami konse- kzinue ka mi nortorălă, i 

Mai observm înkm k' kontra-noliu n este de kztă o konsekziny a kontraktalsi de skimbă mri- mitivă. De auweea kat si se anliue mi asămra ei toate regulele relative la, nolige. Ilin ărmare nor- torăl& kontra-noligei kat sz observeze toate kondi- iznile ue se imrsnă nortorălzi nolizei. 
Am zisă ka kostzlă skimbalză noliuei katr ss fis în saruina avmellăia asănra ki se trage nolina (art. 174). Dar amestă kostă noate sm fi mai mare
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saă mai mikă, demne km va fi Ii karssl& skimbalsi 

desnre kare am vorbită. Ss esaminem ksm are ss se 

regăleze auestă urenă kx kare se faue rmreskimbarea 

nolimei. 

[ortoral& mtim k'5 noate s5 trag; 0 kontra- 

nolius assnra tregstorălăi saă asănra, snzia din gi- 

ranni. 

Daka nortorslă va trage kontra-noliue asănira 

tmgstorslză , nă este niai o difikzltate; legea zise k5 

mveskimbarea noliuei ue va regăla dăne diferinua kăr- 

sulsi de skimbă între lokzlă znde era si se nletea- 

sk nolima, Tari lokzlă de snde se tresese. În alte 

kavinte nortorălă va obliga ne tpgptoră si nkBtea- 

sk valoarea kărsălsi ue esists între aueste doze lo- 

kai în momentslă knd ellă faae kontra-nolie. Ana, 

o nolius a fostă trase din Buksremtă la Kraiova, nui 

negoniat anoi la, [loemiti, Târgovinrte, ect. Ilorto- 

rslă se nresinte la trasălă din Kraiova snre a-uă 

mimi nlata. Dar axesta "refăs, DU nortorălă ue 

mvotest/6 , săbskrie O kontra-nolius asănra tig'Btoră- 

Isi din Băksrerntă. îns mtim EP karsălă skimbă- 

Isi între doze orame noate sp fr mai mare saă mai 

mik% dăne îmnregiărbră. [lortorslă ka sB-uă ia nla- 

ta sa, a trebzită noate SP fak snă skezmîntă, â- 

dikr se ia maă nănină de kst& valoarea noliuei, dozi, 

trei, nat la sut. Legea zize kb nortorălă nă va 

merde aueast5 sămn'% ; ai twpgstorălă va nlzti kostelă 

skimbslzi, ama, km se vă fi aflată, în momentălă 

formiprei  kontra-nolieă, între ovamizl& de snde sa 

trasă mi aaella ănde era 55 se ulpteask'5 NOlNa- 

Daka nortorălă Ya trage kontra-NoOliNb asăniră 

snzia din giranui, legea ziue kb yreskimbarea noli-
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Mei ue va regula. done karsulă skimbslzi ue va esi- 
sta între lokzlg unde sa girată nolima, mi lokslă 
ănde era sr se fak nlata. Ama, daka în imnotesa 
uresedints, nortorălă trage kontra-noliuz asămra gi- 
rantălzi din Illoemti, kostală Skimbălzi va fi dsne 
kărsălă. e se va fi afisndg între Kraiova mi Iloeuti, 

La Franuesi aueast a doza inotesz, nresintp &nă kemnă mare de kontroverss, fiind-km testală franuesă ziue ks nreskimbarea se va, regla dane 
karsălă între lokulă nde sa girată nolina uri a- uella unde se faue nlata (oă le remboursement s'effectue).  Aseaste din zrm'r frast a frkată ss se nasks o săms de sisteme. La noi tradskniznea, s'a, fekută alt-felă; s'a zisă în lokzlă snde era ss se fak nlata. Ka ameasta sa tpiată ori-ue kon- travers5.  Avmeasts îndrentare este konformr kz a- Meea nronzss de D. Delvincourţ în sistema -sa Nz mtim daka tradsktorii legei a frkztă skimbarea ksnoskendă valoarea, ei, 

Ilortorslă, kare trage o kontra-nolixs, înuearkp dăne kăm intim mai mălte keltseli, kari as a f în saruina wellzi ue are SP nlrteask kontra-noliwys. Dar aueste keltseli katr ss fi s&nnăse la zn& esa- menă, la kritikz; ku nortorslă& noate kw le-a esa- gerată. Dar mizlokală well mai simnls nentră sn assemenea kontrolă, este de a înskrit întw'o lists sneuials toate keltzelile neuesarii ue se fakă ka oka- sisnea, kontra-noliuei. “ Aneasts lists se nămernnte so- kotealz de întoaruere (art. 175, 176). 55 vedem ue are 

- 

Sb se kăurinzs în aueasts so- kotealz de întoaruere, kare este o lists legal de-
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smre aueea ue are a ulii axella assnra k5i se trage 

kontra-noliw'. | 

Legea ziue ks aueasts lists va kznrinde : — S3- 

ma, din noliua nrotestatr — keltelile nrotestslzi, un 

alte keltseli legitime, nreksm komisiăni, nlata, sam- 

sarălzi, mortală de skrisori, ect. 

Afar de aueasta, sokoteala de întoarzere va a- 

reta namele auellzia asănra ksi se trage. kontra-noli- 

5, ureksm ii kărsslă skimbslsi. În adeveră, fi- 

ind-ks tregstorălă saă girantslă n5 săntă datori a 

nleti de kstă valoarea skimbslsi dintre lokzrile de 

kari am vorbită, kats s5 se arete auestă kărsă sure 

a nă se faue vre-o frasde. — Dar nentră ka auestă 

korsă all& skimbslzi se fis sigsră, mi konstatată le- 

gală, legea voemte ka sokoteala, de întoaraere ss fib 

adeverite de sn mizlouitoră de skimbă, saă, în lin- 

e de assemenea nersoane, de doză negsubtori. Da- 

ka aueasts adeverire n sa frkstă, legea ziue ED 

korsslă skimbslsi ns se va nlzti (art. 181); ks, 

nefiindt konstatată într'znă modă legală, n5 se muti 

kare a fostă valoarea adeverate â kărsălăi. 

“Legea, mai voemte înk ka sokoteala de întoar- 

sere sr fir însonit; de noliua nrotestatb, de aktslă 

de mrotestă saă de o konis dsne avestă aktă. Ilrin 

auestă ssnlimentă, aaella asănra krsia se trage kon- 

tra-noliue se înkredinueaze kb ku adeverată noliua 

ns sa nlotită mi sa nrotestată; este, ksm vedem, 

elementălă uellă mai imnortantă allă sokotelei de în- 

toaruere. 

Kind. kontra-nolius se trage asănra trpg'Btoră- 

Isi noliuei nrotestate, se adaogt ne lîng% sokoteala, 

de întoaruere nămâi aaestă ssnlimentă de kare vol-
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birmă. Knd însr kontra-nolius se va fi trasă a- 
sănra &năia din giranni, legea ziue kw ne lîngs să- 
nlimentslă de mai săsă, se va mai însowi sokoteala 
de întoarere de o adeverinus sat ssnlimentă dove- 
ditoră de differinua karsslsi de Skimbă& între lokslă 
&nde era ss se nlsteask's noliua ni lokzlă de snde sa 
trasă. Knd e vorba de tregtoră, auestă allă doilea 
sănlimentă n se were; e destulă ka, karsălă skim- 
bălsi ss se arate în sokoteala de întoaruere. La gi- 
rantă, ne lîngr konstatarea karsulzi seă, kare este 
auella, dintre lokzlă snde sa girat& nolima mi axella 
snde era sr se nlsteasks, mai trebe înkm s5 se a- 
letsre snă uertifikată kare ss konstateze karsălă skim- 
bălzi din lokzlă nde era ss se nlzteaskr noliga imi 
asella de snde sa tasă, în alte kavinte, karsală ge 
ară fi ulztită tregptorsli. Kazsa este km în auea- 
stă materit sa admisă nrinuinislă ka fim-kare obli- 
gată sr nlrteaskr nzmai kursslă skimbslzi mronrii 
selle. negonizi.  Daka dar girantslă atakată va, ssb- 
skriz mi ellg o kontra-nolize asănra tregstorzlzi nri- 
mitivă, i se va sksdea numai valoarea ue avea kzr- 
sălă skimbslsi, în momentală knd sa ssbskrisă 
rrima kontra-noliws , dintre lokală ănde era sr se 
ulsteask' noliua uri awella de ande s'a trasă. Auea- 
sta este kazsa mentră kare voermite legea a se afla 
konstatată de mai nainte auestă krsă. 

Legea ziue k% n se noate faxe Hentră aweeaui 
Nolius mai msălte sokoteli de întoaruere, i nmai 
5na singărs (art. 117), Aveasts nik sokoteals de 
întoaruere se va nlzti săkuesivă din girantă în gi- 
rantă, nus în fine se va ulpti definitivă de trbgBr
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toră, Eakw kam se moate esulika aueaste disnosi- 

pisne a legei. 

Bnă girantă nriimemte kontra-nolizs, 0 nlpte” 

iute îmuresnm kă sokoteala de întoaruere. Km se 

va desngsbi awestă girantă? Axe doze drămari. 

Uejlg d'intiiă este de a ataka me garangii sei sure 

a-l5 desnzgsbi de ori-ue nlats a fekztă: auesta este 

drentelă ordinară de rekarsă. Bnă altă dramă mai 

este de a onri kontra-nolius nentră sine, vi a, kreea 

o altp kontra-noliut as8mra znsia din giranui. Dar 

aueaste no%5 kontra-noliurt a ustată da namtere la 

poză keltseli, la kelteli de transnortă , nortsri de 

skrisoră, ect. Girantălă assnra kai se trage aueastb 

now kontra-noliue fi-va ellă obligată se nl'Bteask'e 

mi aueastz sokoteals de întoarzere mi ne uea dîn- 

tiiz? Legea se onusne. N se va nlmti de kstă 

vea d'întiig sokoteals de întoaruere. Keltzelile ue 

sad frkată Eă a doza kontra-noliu's voră rem'nea 

ne seama auelluia we a traso. Ell& avea dremală 

aell& ordinară, auella de a ataka ne garannii sej; 

nentrs ue ns La luată? de me a voită mai bine s5 

kreeze o kontra-noliub? 85 noarte ell& keltselile ei. 

Ka aueasta, legea a voită se evite mzluimea kontra- 

noliyeloră ; k'sai girantslă , nexzsndă keltselile nosi, 

ns se va grsbi lesne aâ faue kontra-noliuE. 

Ama nămai 0 singăr'5 sokoteals de întoaruere 

se va nlsti de kztre fip-kare girantă ne rîndă, ui 

în fine de twrgstoră, kare este garantslă tătoră. 

Totă în virtătea axestăă mrinuiniă legea ziue k% 

kostsl& skimbzlsi DB se vă gremedi asănră anei 

singăre nersoane ; gi fim-kare girantă, nrekăm 1 

tsgptorălă , Vă nlsți nămai kostelă skimbalsi seă
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(art. 178). În alte ksvinte, dsne km am zisă mai 
săsă, fip-kare obligată va ulzti karsălă skimbslsi 
dsne km e regălată min art. 174; adik fis-kare 
giraută va nlmti kărsălă skimbslzi dintre lokzlă sn- 
de s'a girată noliua, uri aaella snde era, s se nlnteask; 
iar ktă desnre t'zgstoră, kare are a ulsti definitivă, 
va avea asănrb-i nămâi kărsălă skimbslzi. dintre lo- 
kzlă snde sa trasă noliua mi auella ănde era ss se 
ulsteask5, mi ama nrekm era auestă karsă în mo- 
mentslă ksndă s'a trasă nrima kontra-nolims; nrea 
năuină îi nas daka uei-l-alui giranui ulptise mai 
măltă de kstă auestă ksrsă; kzui în mna loră sta 
a nă faue o kontra-noliuv, ui a lsa dremslă uellă 
ordinară allă rekarsălză, 

În sokoteala de întoaruere va figura mi intere- 
săl& valoarei nolimei (art. 179). Dar de kmndă se 
învene axseste interese? Legea zise kw elle înuenă 
din zioa nrotestălei. Ilrin zrmare în sokoteala de 
întoaruere se va nsne înteresslă valoarei rolei din 
zioa nrotestălsă men în zioa ksndă sa frksts kon- 
tra-nolius.  Ilortorălă noate reklama avestă interesă 
n nămai kendă a frkztă o kontra-noliws , dar kiar 
i k5ndă a lată drsmslă ordinară all rekarsalui 
în kontra ănzia, din garanui. 

Kt& desnre intereszlă sa dobînda keltzeliloră 
nrotestslzi, skimbslzi mi altoră keltaeli legitime, se 
va înuene, zive legea, nămai din zioa kmndă se va 
mere în judekatr (art. 180).



253 

SECȚIUNEA II. 

DESPRE BILETU LA ORDINE. 

  

Biletslă la ordine este auella nrin kare săbskri- 

sălă se obligt dea ulmti, la o enokp determinats, 

oare-kare ssmw kreditorălzi saă la ordinea sa, adik 

auellzia kwrzia ell& îi va fi trekstă piletal& nrin giră. 

Ama, în auestă piletă, se af mai întîiă ănă săbskrisă, 

auella kare se oblig a nlzti, ui 5nă kreditoră. A- 

geia la kari se va transnorta piletsl& min giră, i& 

nămele de nortori. 

Biletslă la ordine katt ss konrinz5 — data sa — 

săma ue este a se nleti — nsmele auellzia la allă 

karzi ordine este dată — timuslă skadinuei — nre- 

usl& ue sa dată în bani, în mrfsi, în sokotealb 

sas ori-kăm alt-felă (art. 183). | 

Daka na din aueste enănuizri va linsi, biletslă 

la ordine, îmi rerde effektală se, pui devine 5nă 

simuls biletă? Legea n& se nronănutb asănra astăi 

nentă. Ilrin ărmare kestisnea, nEn'E la &nă n&ntă, 

este Issats la arreusirea bibsnaleloră. Se înuelege 

îns ks daka va Linsi klazsa la ordine, biletzlă 

nă-mi mai noate avea valoarea sa, remrne 0 simual'b 

momisisne, adike 5n% simulă biletă.  Assemenea 

ksndă ns va fi săbskrisă de uellă ue se obligz, n5 

noate fi valabilă ni ka mvomisiăne, k'bui remsne 

atenui ka snă simnlă urojektă feb nisi o, nătere. 

Kari suntă effektele piletalsi la ordine? 

Auestă biletă este, în mare marte, assemenată
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znei nolie; are mai msălte din effektele noliuei (art, 
182). Ama legea annliks biletslsi la -ordine disno- 
siuiznile noliuei relative la, skadinuz — la giră — la 
solidaritate — la avală —]a, nlats — la nlata nrin miz- 
louire — a nrotestă — la, datoriele mi drentările nor- 
torălzi — la nreskimbarea noliyei saă la dobînzi. Ilin 
rmare toate regslele relative la aueste n&nktări, kari 
le-amă& vezstă vorbindă de noline, se anliks wii la 
bilete la ordine. Ka mi noliga, biletslă la ordine 
katr ss fit ulstită la skadinus, în lokzlă uri mo- 
neda aretatz.  Ilrotestulă se va faue a doza zi dane 
refssă, mi 15 zille va avea nortorălă snre a ataka, 
ne giranni. Biletslă la ordine se transmite ka uri nolina, ii uirkăls din men în msn min formsla girălăi. “Toni girannii, ditwtorii de avală, în fine toni aci ue aă ssbskrisă biletzlă, sunt solidari res- nonsabili desnre nlata, Isi, | 

Dar dintr'aweasta zrmeazp oare ks biletslă la ordine este identikg k nolima? Ki trebe se se konf&nde k ea? Este logik& a se konfsnda aellă nznint nămele loră, mrekăm fase nraktika komeruizlsi no- stră, kare ds namele de nolius la biletslă la ordi- ne, iar noliua o nzmenmte tate? Snre a ne asigăra kB aueastr konfssizne nă trebze ss se fake, snre a vedea ks de sară faue ea ară aveă konseksinye nraktiue destzlă de însemnate, n'avem de stă sp esamin'sm differinuele ue esists între NoOlim5 uri bi- letă la ordine. Am Vezztă assemenarea loră, se ve- dem. mi differingele dintre dînsele, 
Mai întîiă tim ks noliga este, min sine în- stu, &nă aktă de komeruiă.  Ilrin aueasta kiar k% uine-va o săbskriz, este sănnssă Jăridikuiznei ko-
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meruiale mi arestairei, — N este totă ama mi kă bi- 

letală la ordine; ell& ns este snă akt& de komersiă, 

dane km ziue art. 308 din Reg. Org, de kztă a- 

tomul iandă va fi fostă săbskrisă de 5nă komerviantă 

mi fmkată nentră o Faăsb komeruiale, saă uellă ns- 

ing kndă va fi fostă girată de ană komerauiantă. 

De aui zrmeazb kr ori de kste ori biletzlă n este 

aktă de komeraiă, n8 se anlikz komuetinua tribsna- 

Izlzi de komerwnă. 

În nolius kat5 sp intervins aellă năuină trei 

nersoane: trbg'btorălă , trasslă , benefiuiarălă ; de oa- 

re-ue în bilete la ordine intervină nămai dose, uellă 

ue se obligz anlzti, adik'5 ssbskrisălă, mi auella la 

ordinea kexrzia se săbskris, adiks penefiaiarălă. 

[lolina kate ss se ssbskri dinti” 5nă lok& în 

“altelă, ss se trag adikt dintr'snt lok& sare .a se 

nlsti în altzlă. În biletzlă la ordine n& se aflr a- 

ueaste difterinus de lokări- Szbskriitorală se obligB 

a ulzti kiar în lokzlă znde a săbskrisă biletslă. 

Tlortorslă &nei noliue moate s5 Wearb akaenta- 

rea ei de la trasă. În biletă la ordine n5 noate fi 

vorbs de akuentare, de oars-ue nă esistw trasă. 

Toate regalele relative la mrovizib knd e vor- 

ba de nolius, n% se anliks la biletală la ordine ; 

ku art, 182 nă voxbernte desnre nroviziE. 

Ktă desnre nrotestă mtim ks la nolixe NIN 

trînsslă nortorzlă — întră konserv drentsrile selle în 

kontra tweg'torslăi kare a fokată urovizib. Dar la 

biletele la ordine, nefiindă vorba de nirovizib; nortorălă 

nz are trebăiniib de mrotestă sure a-uli konserva 

drentarile selle în kontra săbskrisălăi. Daka aat. 182 

vorbemte de nrotestă ; aueasta, se anlike la giranuiă ;
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nortorălă sure a-mi konserva drentrile în kontra loră 
kats sr nroteste la timnă mi se-i ataue în sorokă 
de 15 zille. 

Legea, în art. 182, mai vorbernte de rreskim- 
barea, noligei, în kare intr5 Imi karsslă skimbalzi 
kndă se d kontra-nolius. Dar kendg e vorba de 
bilet la ordine, km noate fi nreskimbare de vreme-ue 
biletsl& n este trasă dinti'snă lokă în altzlă? Legea 
a nrevezată kazălă kendă biletslă sa girată în altă 
lokă de kwtă auella snde a fostă săbskrisă: atanuă 
nămai nortorslă noate ss tragt &nă kontra-biletă a- sănra girantslzi: s. e. snă biletă se ssbskrir la Bz- 
kzremti la ordinea ni kraioveană, îns se va nlsti 
totă la Baksremti; kraioveanzlă îÎl& gireaz unsă 
brzileană; auesta se nresints la Băkzremti ka ss nriimeasks ulata; dar se refes:. atsnui ellă trage ănă kontra-biletă asănra, girantălzi seă kraioveană, 
kare va nlzti mi kărsală skimbălzi dintre Bakarenuti 
ii Kraiova. Ana: kontra-biletsl& n se roate trage de kstă asănra girantălză uri în inotesa noastre, de Oare-ue kontra-noliuz se moate forma tot& de zna. 

Aneste differinue santă destslă de reale nentră ka ss nă se konfende noliga, ks biletslă la ordine. Afarz de biletele la ordine mai săntă mi alte bilete, zsitate în nraktika komeruialz, kari ai se konfăndă, awi se deosibeskă de biletele la ordine, Ast-felă ssntă: a | 

" Biletele la domiciliii, 

Kndă sn biletg are s5 se nlsteasks în altă lokă de kst& auella 5nde sa ssbskrisă, ia nmele
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de biletă la dominiliă. Ama, în skimbă de o ssmb 

ve nriimeskă la Bksremiti, me oblige a o ulsti la 

[lloenităi în ordinea asellzia kare mi-a dat'o. Auestă 

piletă differenite de biletzlă la ordine , findă-k' axi are 

ss se nlsteasks o sm dinti'znă lokă în altală. Dar 

diftoremte mi de noliws; kesi în biletă la ordine 

sentă nămai doze nersoane, wellă ue săbskrie ui 

benefiniarzlă. | | 

S'a întrebată îns daka biletslă la domiuiliă e- 

ste znă aktă de komeruiă nrin sine-însărui, ka, uri 

nolina, saă daka, ka mi biletslă la ordine, este snă 

akt de komeruik nămai kendă este săbskrisă en: 

ră O Oneranisne komeruials, saă de krtie _snă% ko- 

merdiantă. . În alte ksvinte sa întrebată daka bile- 

tslă la domiuiliă este o varietate a moligei saă a bi- 

letslzi la ordine. 
A 

Kestisnea e kontroversatE. nii kredă kr este 

o varietate a nolimei, mi k% nrin ărmare este 5nă 

aktă de komeruiă rin sine însămă; din ka5să kb 

print'însălă se nlztemte 0 S5nB dintr'snă lokă în 

altală. Noi îmuvezn'b k5 alui, mi kă jsrisrirsdinua, 

franues5 , kredem ks aueasta nă5 este destzlă nentră 

a-se asempna auestă pilet& ks noliga. Rem'snă în- 

tre aueste doze akte rmrea mslte differinue, snre a se 

nstea assem'pna, Ara, În piletelt la, domiuiliă se aflb 

nămai doze nersoane; linseunite tmasălă , Din Brmare 

nx noate fi vorba niui de akuentare, nisă de Drovi- 

zis, Este dar mai logikă & se ziue km aueste bilete 

suntă nemai o varietate & pileteloră la ordine.  A- 

ueasta, s'a înelesă Ii de redaktorslă kondiuii frane 

“uese, dune kare sa koniată a noastre. Biletele la 

domiailiă se indikase de konsilislă de stati ka ni-
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mte faute de komeruiă; anoi, în seanma de la 26 
fev. 1807, sax stersă ka inătile, fiind-ks, a% obser- 
vată snii, biletele la domiuiliă ns suntă de kat ănă 
felă de bilete la ordine. 

  

Biletulă la portori. 

În auestă biletă n se afis numele benefiuiară- 
li. Se nromite nzmai km kztare ssms are a se ulsti 
nortorzlgi biletaslaă ; urin &rmare auella kare-lă va „avea la enoka, skadinuei, va mriimi mi nlata Isi, Ilro- 
nrietatea, astzi hiletă se transmite din msn în ms 
n5, ka mi moneda, fsrz a avea trebzinur de giră. 

aa 

Epistolele de credită. 

Ameste enistole ssntătisnă fel 'de mandată nrin kare o nersoane astoriseazs ne o alta de a nmera kztbrăi individg o same determinatr, sa toate să- mele de kari va avea, trebăinus în kstare lokă, A- seste enistole ns szntă niui o dat la ordine. Be- nefisiarzlă singură kate ss nriimeasks sămele de kare are trebăinuss. “ellă e a dată enistola saă man- datzlă, se oblig kwtre ell& ue nlztemte a-l% des- HEgsbi de toate ssmele ue va nlzti. Aveasts enisto- Is este snă aktă de komeruiă nămai kendă va a vea drentă objektă o onerauizne komeruialg, 
Elle se obiunzeskă adesea, în komeruii sax în ksl5torii, “Avîndă dine-va intengiznea de a se dgue în kgtare saă kstare Mears, ia o enistols de kredită,
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din lokală. nlekerii, sare a nriimi în wea-l-alts pear'b 

sămele de Fare va avea trebsinyr în timrălă mede- 

vii selle.  Întrebsinuarea astoră enistole se nare a fi 

foarte vekie; kwui vedem. re Yiuerone kr însaruinb 

ne amikzlă se Attikăs de a-i da enistole de kredită 

asănra, ănzăi bankieră din Atena, uentrz ka fislă seă 

să; noats Isa banii ae-i voră trebsi nentră stădii- 

le selle. 

Ep 

SEOȚIUNEA UI. 
— 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE. 

Ilin nreskringizne se înuelege în generală o 

nresămnuisne legalr FE o pronrietate ks adeverată 

“a transmisă saă kw o datorit ks adeverată s'a nl's- 

tită (art. 184). Well me a stată în neaktivitate în- 

tvană timnă oare-kare, sure a reklama 5nă drentă, 

este nressnuzsă km nă mai are adestă drentă.  A- 

aeasts mreskrinpizne, ksnd& e vorba de o kreang5 

în generală, aste de 30 de ani. Ilentrs nolige îns 

Sa fukztă esuengizne ; nreskrinuisnea e namai de uinui 

“ani, Ama omi-ue kreanus, kare resălte dintro 110- 

liws sat biletă la ordine se va stinge, daka kredi- 

torală în timnă de win ani n a reklamată dren- 

islă seg, Aueastp esuenpizne faue sp sviteze inkon= 

venientele ue ară resslta din 0 nrea Isng stare de 

inuertitedine a debitorălăă, mi ne de altz narte, este 

ăi ere în adeastb materib, 
konforms kă izmeala we se



260 

Dar nentrz ka  aueast nreskrimuizne de 5 ani 
s5 se anliue, trebe, în kmtă nentră nolige, ka. sp 
fi5 valabile. O noligs, kare din kazsa linsei &noră 
formalitejă ar& deveni o simnl'p. uromisisne, se va 
nreskris în 30 nz în 5 ani Ile lîngr ameste mai 
trebze ka ss fi vorba de o kreanur nrskst din axea NOlinE. Ama, s5 rmresănnznem ks trasălă a 
Niztită fire s5 fi avstă nrovizia.. Dăne uinui ani Hătem oarz ziue ks drentală li de a reklama în kontra tregistorălzăi s'a stinsă? Kredem ks n; f- indă-kr aui. kreanua ns reszlts d'adrentzlă din no- li ;. traszlă n reklams în virtătea moligei, ui în 
virtătea nl'buii ue a, fekztă.  Assemenea, uri trzg'sto- rălă kare a fekstă urovizia uoate reklama în kontra trasălzi ue n'a voită se nisteask5 nă în timuă de 5 ani, ui de 30 de anş ; kBui drentslă esistz din kas- sa nroviziei iar n a noliuei, Ilin &rmare nzmai a- uella ue reklams sn drentă în virtstea &nei nolige regulate, mi-lk nerde, de va lesa st treaks 5 ani for a Iskra, | 

K'stă desnre bilete la ordine, elle săntă srrră- se nreskringisnei de uinui ani, n&mai ksndă voră fi săbskrise de komeruianui saă voră fi fekgte nen- _tră o kazss komeruialg, Alt-felă se anlik nreskir- Misnea, de 30 de ani, | | 
Biletălg la domisilig, - fiindg dzne noi assemz- nată k well la ordine, se va nreskris iar în timnă de 5 ani, daka va f săbskisă -de komeruiantă ori va avea o kasst komeruial, |  Kztă desure biletul la nortoră este săninăsă nreskrinniznei ordinarii; ki legea n îl Menli0- neazs snre a i se anlika rreskringiznea, esuennionalz,
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Ilsntslă de nlekare all nveskrinnisnei de uinui 

ani este din zioa urotestălzi saă de la uea din grm'5 

verere min jădekatr. Ss observmă înse k5 nă e- 

ste nearzrată ka ss esiste urotestă nentră ka nre- 

skrinpisnea s5 înueans. Alt-felă am nres&nnsne ks 

obligatălă va fi în disnosinisnea nortorlsi, dsne 

kăm auesta va voi saă n sz fake protestă. Legea 

a voită numai si zik ks înuenstălă mreskriuisnei 

va fi din zioa nrotestalsi, adik a doza zi dărie ska- 

dinu, saă daka sa fokată saă daka nă sa fokută 

nrotestă. 
ăi 

Aveasts nreskrinuisne nă are drentă skonă a linsi 

ne kreditoră, într'znă modă absolstă, de ori-ue re- 

ksrsă în kontra debitorelzi, nrekăm se întîmnls de 

ordinariă. În adeveră, de mi nreskringiznea de uinui 

ani s'a îmulinită, de mi kreditorslă mi-a nerdstă în 

minainiă drentslă set, legea zise kr ellă înks. are 

drentală a kema me debitoră la jădekztoris sare a 

afirma sub jărsmntă k5 n5 mai e datoră nimikă ; 

assemenea noate ss keme me vedzva saă momteni- 

torii debitorelză, însz adestia sănt obligani n&mai a 

deklara ks ei kredă, de penr Fredinus, ks nă mai 
A 

este niui o datorip. În alte ksvinte legea nermite 

kreditorulsi ka. ss kombats nresănâmlinea legei; a- 

e este ks noliua sa nltită; kă 

toate astea kreditorslă * noate uere de la debitoră Ea 

s5 afime urin jrsmîntă kP kz adeverată sa nlt- 

tită.  Refessndă auesta, va nerde drentslă we resăl- 

ta uentră ellă din nreskrinuiăne. 

Tlreskrinuisnea de minsi ani se într 

km ziue legea nrin deuisisne jădekstorea at 

mrintsnă aktă deosebită de reksnoamterea datoriei, 

* 

geastb ILes3mnuiăn 

er&ne dăne 

sk, sax
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Ama, daka, în dekărsălă auestai timnă, kreditorală 
a dobîndită o otsrîre judekztoreaskz în kontra, de- 
bitorelzi, saă daka auwesta a rekznoskută nrin altă 
aktă ks ks adeverată este datoră, nreskrinpisnea s'a 
întrerăntă. O alta moate ss înuear ; îns avweasta 
va fi noăz, va avea dreută objektă ns noliua, si 
datoria we resălts din otertrea Jădekmtoreask saă 
din aktslă deosebită; min ărmare va fi nreskrinpiz- 
nea, ordinar de 30 de ani. Daka va f fostă nămai 
atakă în jsdekate, for sr fi fostă ii otertre jade- 
kmtoreaskz, nreskrinnisnea înks se întrerzne; kă 
toate astea o alta noze însenndă, ea va fi totă de 
5 ani, ksui datoria nx s'a inovată, este totă auweea 
ue resălta din nolig sat biletg la ordine,



CARTEA A DOUA. 

DESPRE FALIMENTE ȘI BANCRUTURI. 

    

TITLUL 1. 

DESPRE FALIMENTE. 

  

DISPOSIȚIUNI GENERALE. 

Kweditulă joaks uellă mai însemnată rolă în ko- 

meruiă; nătem. kiar zide ke ellă e suffletsl& komer- 

uizlui. Daka fi-kare onerauisne komersialz ară tre- 

bzi si se fakz kontantă, nămerslă loră ară fi nrea 

mikă, nui mersslă loră nrea înuetă.  Kreditălă îm- 

malyermte aueste onerapisnă, k'ui printr'însălă snă 

komeruaiantă faue snekslanii, a kroră valoare între- 

ue ks mzltă starea sa individuale. Înlesnirea mi iă- 

peala loră kiar devine k5 maltă mai mare; Bai ne- 

gonisrile în lokă de a se nksti în moneds, se liki- 

deaze, dene ksm am vezată, nrin effekte de ko- 

meruiă, kari trekă de la, debitoră la kreditoră, mi
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se transmită din mons în m'5ns5, dendă lokă nămai 
la o singărs nlats în nămerară, | 

De asi rmeazr ks nre kt kreditslă într'snă 
stată va fi mare, ure atntă komeruizlă va, za des- voltzri mai întinse mi mai renezi, Legile aă tre- baită dar ss intervin, mi 55 ia toate mesgrile n0- sibile snre a nrotege mi a asigăra amestă kredită. Dar na, din elle mai indisnensabile kondinisni alle kreditălzi este esaktitatea nlzuiloră.  Knd snă ko- meruiantă va înerka întwrzieri sax nerderi în nlr- uile ue ax ai se faue, kreditulă seg este esnssă, se noate răina, ui răina, sa attrage de mslte ori ne a- Meca a maltoră altora. Legile aă intervenit ka sp garanteze, ne kwtă se va nstea, îmnlinirea obliga- Bisniloră fiz-krai. Dar intervenyia legei n este totă de una destulă de effikaue; nenorovirile , nenreve- " derile, imurădinyele, de mzlte ori frasda Ii reaoa kredinus, adskă răina nei kase komeruiale, tarba- rare în totă kreditslă nsblikă. Daka legea, în auestă kază n noate onri rezlă, ea kate uellă năuină se-lă mik mioreze. Ama o bsnn lege asănra falimenteloră, kazt ss asigure aktivulă komănă; ss îmuedeue ne debitoră a-l trage nentră dînszlă sa a-lă îmusgina în favoarea &nxi kreditoră, s esamineze daka a fostă simnls nenorouire sax daka falimentslă a nro- venită din imurădinu5 oră frasd5, ui ss nedensea- „skz ue kălnabilă. | | 

Avuesta este skonzlă nei legi asănra falimentă- Isi, uri auestă skonă i-a nronăsă legea ue avem a esâmina, S5 vedem km Pa attinsg. Mai întîiă ss vedem ue se înnelege nrin fali- mentă,
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Palimentilt este mosinisnea &năi komeraiantă 

kari mi-a înuetată nlepile. (art. 185). Ilrin grmare 

doze kondinisni se ueră sure a fi mineva falită: a fi 

komerdiantă , ui a înxeta nlenile. Uellg ue ns are 

kalitatea de tomeruiantă ns noate sm devin falită. 

Namai komersiannii, ori-kare ară fi nosiniznea loră 

mi fantele de komeruiă me fakă, nămai ei notă k5- 

dea. în falimentă. Souietsuile în năme kolektivă, în 

komandite mi kiar sosietenile anonime, notă deveni 

falite. — Kind, ne lîngz înuetarea ulei, se va a- 

dzoga mi negligenna sa reaoa kredinus a falitălsi, 

" atenui este vorba de bankrstă. | 

[rin înuetarea nlpuii se înuelege lusa kredits- 

lă, iar ns kovirmirea nasivălsi neste aktivă. Ama, 

sn komeruiantă, allă kersi aktivă este măltă mai 

mare de kmt& nasivală, daka, din oare-kare uirkăm- 

stanue, este în imnosibilitate de a nlpti, roate fi de- 

klarată falită. Din kontra de mi nasivălă e mai mare 

de kmtă aktivălă,. noate sp evite ori-ue falimentă, 

daka ellă nrin kreditzlă seă îmi &rmeazb reglată 

riopile. Kat dar se mtim k5 kazsa neuesars “a 

falimentălsi ns este totă de &na insolvabilitatea ko- 

meruiantalsi, ui linsă kreditalzi seă. 

Este îns desslă ka înuetarea a aellei mai mini 

nlsui ss fak ne 5nă komeraiantă solvabilă a fi de- 

klarată în faliment? saă trebue ka st fim o înse- 

tare general” de leu? Kestisnea, kredem, este 

Issats lă anreuzirea tribsnaleloră. Avestea voră ve- 

dea daka este saă n de kaviinub a se deklara fa- 

limentală. O singărb kreanur este de mălte ori de 

ajsnsă snre a -deklara ne uine-va în falimentă ; mre- 

km assemenea mai mglte kreanme notă sp nă aibB
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auestă resăltată. 'Totslă ' deninde „de uirkzmstanne, 
de reala sag anarinta nerdere” a kreditălsi komer= diantălzi, 

Assemenea nii kredă ks deklararea faliments- Isi nă se noate faue de kstă în ărma înuetprii Dl'Bpi- 
loră datorieloră komeruiale iar ns wivile, Noi îns kredem kr aueast distingizne n trebze ad- miss, de oarz-ue legea n o faue, mi de oars-ue O datorit uivils ka uri na komeruials noate urea bine faze ne snă komeruiantă Sb-uii nearzs kreditalt seă, Snă komersiantă noate ss fis deklarată în falimentă kiar dane moartea Iză, daka, în momentală auestei moră ell& înuetase ulmpile selle; kai, dane kzm vom ve- dea, înuetarea nlegiloră iar n deklarauia tribăna- Izlzi konstitse starea de. falimentă.  Daka. aueastz stare esista înaintea Morguii komerwiantălzi, nimik nă se noate onnsne la deklarania falimentalzi li, Dar nentră ka s7 n se komulive nosiniznea mo- tenitoriloră, legea a limitată timnslă knd aă Rre- ditorii drentală . ka Sb seart de la tribanalg dekla- Yagria, falimentălzi, Anestă timnă este snă ană de la moartea komeruiantălzi. Sa ksnoskstă, ne de o Harte, destălă de skartă Hentră sigăranga momteni- toriloră, ne de alta, destulă de Isngă mentr ka kre- ditorii. sx noats esamina starea onerauisniloră mor- talzi. De voră Izsa SE treakr asestă an% fr niui 0 reklamare, kreditorii îmi nerdă drentală lor de a deklara ne mortă în stare de falimentă. Dar ere- rea fiindă foksts în anzlă mornii, tribsnalzlg roate mea bine deklara, falimental dane auestă ană; ksui legea s'a oksnată de mererea. kreditoriloră iar n de deklarayia, tibănalzlai, 

n... 

5
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GAPU de 

Declaraţia falimentului și eftectele selle. 

e a-i . 2 

SECȚIUNEA 1. 

DECLARAŢIA FALIMENTULUI. 

Ori-ue falimentă intereseazs foarte maăltă ne uei 

W'allă treilea, adiks ne aueia ue a% fostă în relaniă- 

ne ku falitslg. Este dar de snă mare interest ka fa- 

limentslă ss fir konstatată mi deklarată. kt& se noa- 

te mai kzrîndă. Adesea îns este foarte difiuilă de 

a uresiza momentălă kendă sa deskisă falimentelă. 

De aucea legea oblige ne falită ka ss se nresinte, 

în welle d'întii trei zille de la înuetarea nleniloră selle, 

a tribsnalslă domiuilizlsi se, snre a deklara auea- 

st încetare de nleui (art. 186). 

Kond va fi vorba de falimentălă &nei souieteuă, 

deklarania se va faue totă în elle d'ântii trei zille alle 

înueterii ubeniloră , la twibsnalilă unde se afls nrin- 

uinalzlă seg stabilimentă. În auasts deklarauib se 

va areta, nămele mi dominilislă sosiloră, kari sănt 

solidară resnonsabili. Legea vorbemte nămai de so- 

xieteuile în n&me kolektivă ; se îngelege înst k5 a- 

aelleami disnoziuiănă. se anlike mi asănra souietrbali- 

loră în komandits, în «eea “e privemte ne souii k&- 

noskzui nui resnonsabili. 
| 

Sa întrebată îns daka falimentălă sovietenii
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attrage neuesară mi falimentălă fiz-kerăi din sovi, solidară-resnonsabili. Kestisnea e lkontroversats. %- ni astori săsuină, frs niaj 0 distinkpisne, kw fa- limental& souietoyii are totă de sna drentă konsekz- inut falimentslg fir-kzrăi din soui, Ni se nare în- 55 vizdată a vedea ne „5nă souiă deklarată falită, ne kndă ellă n a înuetată ulspile selle, unii ne knd Nă-uii a nerdată Ereditslă. De aucea sokotim mai logikă a denide ky alui axtori k5 nămai axei soui voră fi deklarani faliui kai voră înueta nersonală nlzuile lorg. Ama, kreditorii aă drentă a irma ner- sonală ne fis-kare din soi.  Daka nii n voră II3- tea sz nlzteasks, kreditorii îi not& deklara în fali- mentă; axeia îns kari vor Hlsti, kari ns-uă voră . Herde kreditslă, nă notă fi s&unzrmi a avueeauri de- klaranirs. 
- S'a maj întrebată assemenea daka sovuieteyuile a- nonime notă fi deklarate în falimentă, | | Este adeverată ks legea nz s'a okkănată de a- veste souieteui, ns a aretată de kztre wine mi km are sr se deklare falimentală asestei sovietyi. Ile de alts narte aui e vorba de o souietate de kânita- Iată ia nx de Mersoane; nrin ărmare km ară nstea S5 fit ănă falimentă fer falită, Aueste konsidera- Hisni ax fikată ne mszlui a denide kz avueste souie- tei n notă kzdea în falimentă. 

Kz toate astea, noi kredem îmnrezns ku alui E tzuerea legei ns este destală sure a linsi me kre- ditorii souieteuii de o M'bsăr5 He kare o reklam'p . imteresslă loră mi kare se nreskri în generală nen- trg komeruianni, Este adeverată kr aui e vorba nă- mai de o as0sianisne de kanitalari ; Însă aueast a-
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sosiauisne formează o nersoans moral, kare se 
noate deklara falits ka mi oră-ae alts nresoans. Le- 

gea nă s'a, oksnată de modzlă kum ss se fake a- 

weăste deklarare. Înss, urin indakyizne de la xelle- 

l-alte souieteui, se noate ziue mi aui k' wererea are 

s5 se fak de kmtre admifistratorii sosietpuii ui la 

tribsnalzlă snde se va afla. skasnzlă nrinainală allă 

auestei administr'pri. — Reksnoamtem însă EP auea- 

st5 laksnz ară fi fostă maăltă maă bine a se îmnlini 

kiar de. lege. | 

Kst& desnre asouianiznea în nartiainauib kre 

dem ks n se Tate deklara în falimentă, de oars 

we ea are drentă objektă nămai 5na sa mai mălte 

onerapizni determinate, mi de oarz-ue nă konstităe 

o nersoans moral. | 

Ile lîng's deklarania ue va-faue falitslă la tri- 

bamalzlă lokală, mai esfe datoră. ss densns în a- 

aellami timnă totă la auestă tribnală uri bilan- 

uslă seă (art. 187). | 

- Auestă bilanuă kate se konrinzs: 10 starea 

aktivalzi, adik enămerarea uni annreugzirea, tătă- 

lor binzriloră miskmtoare mi nemiskstoare alle de- 

bitorălsi; 20 starea nasivălzi, în kare se ko- 

mrinde nzmele fp-kmrsi kreditoră, s&mele ue are s3 

ia mi natera kreanuei selle; 3 sn& tabloă de- 

snre kwstigări mi nerderi; auestă tabloă se 

Ya redakta dune komnarania între registrălă jsrnală 

mi registrălt inventariă; 4 în fine tabloslă kel- 

taeliloră debitorzlzi. 

Avwestă bilanaă, arin elle d'întiiă doze ensn- 

pibiă, are de skonă a areta starea, falitalai ; mrin aelle
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doze din arms, st dz o idee desnre kaxsele sa uir- kămstanuele kari ad adzsă falimentalg. E Bilanuzlă kats ss fir săbskrisă de falită, da- tată uri adeverită ka adeverată, 
Dar mluimea oksnayizniloră anzi komeruiantă noate kz la onrită. de a-i redakta bilannzlă în elle dîntîi trei zille. Legea atsnui voemte ka uellă n&uină falitslă sm arate tribanalzlsi kazsele kari laă onrită de a-i demne bilanuzlă. 
Knd falitsl& n va fi frkztă niui deklararea, înuetrii uleuiloră, Diui îmi va f denzsă bilanuzlă, Vom vedea mai terziă, în. art, 3247 k' se va nătea deklara ka bankratară simnlă.  Daka din kontra se va fi konformată auestoră disnosinisni, vom vedea în art. 202 k5 ellă ârnni va ustea konserva libertatea nersoanei selle. 
S vedem akăm kam tribănalzlă are sz deklare falimentală. . 

-  Dane ue falitală a deklarată înuetarea nleuiloră selle, tribsnalzlă kat, ss intervin snre a konstata ui deklara falimentală (art. 188). Legea în adeveră nă nătea, s5 lase kreditoriloră kiar drentzlă de a ve- rifika înuetarea nlsuiloră ; aueasta, ară fi dată lokă la mzlte nckzviinue ; kui snă kreditoră arg fi avută interesă ka falimentulă ss se deklare, în vreme ue aluii ară fi avată ănă interesă kontrariă.  Ilrin sr mare nămai tribanalslg singără noate avea aueasts misizne. Ell& uoate deklara falimentălg, sa dune aretarea; falitalzi, sax dane uererea snzia ori maj măltora din kreditori, sax de sinenuă for5 uererea nimenzi, Ama, -daka talitaslă din diferite kazse, nă Va Voi s7 arate înuetarea nlsuiloră selle, kreditorii
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sei voră avea drentălă ss fak aueaste deklaragi's ; 

saă daka între falită uri kreditorii nresenmi se va 

faue o kombinanir frazdzloast sure a n se deklara 

falimentală, tribănalzlă singără, fprs nivi o uerere, 

noate rea bine -mroklama esistinga falimentălzi. De 

ai vedem ks tribsnalzlă moate kmte o datz deklara 

falimentălt” kiar fer mtirea debitorzlzi. Dar daka 

falitală intervine, tribsnalzlă nă moate sr-i refăse 

drentslă de a fi askăltată; kwui amrarea este de 

drentul& natarală. K'te o datr kiar tribănalzlă noate 

kema, ne falită sure a-lă askălta. 

“ În ori-ue kază îns5, daka falitslă a fostă kon- 

damnată în linss, desisisnea jdekmtoreaske nă noa 

te fi absolsts, irevokabils; ea noate fi atakats arin 

drentslă de onnosigizne (îmnotrivir e) allă falits- 

li, we se moate eseruita întrznă snapiă limitată. 

Dar fiind-kw . natăra kazseloră . komeraiale uere 15- 

ucala în ueea ue nrivemte nrouedzra , legea ziue kB 

deuisisnea -tribsnalzlsă se va esekăta nrovizoriă. 

S'a întrebat daka falimentală se moate deklara 

-nămai de tribsnalslă de komeruiă, sat mi de alte 

tribănale aivile, knd în kărsslă ne alte kazse se 

va da ne fas esistenma falimentslăi. Ama, 5nă tar 

banală uivilă se afli în esamenzlă snei kazse, În 

karszlă auestăi mrouesă se deskonere esistenua &nzi 

falimentă kare n fusese deblarată de tribnalălă de. 

komeruiă. Se întreabz daka tribănalslă aivilă noate 

-a5 konstateze mi ss deklare auestă falimentă ? 

nik kredă ks nămai tribsnalzlă komeruială e 

komnetentă ss deklare falimentălă, findă-k nămai 

si i.se mresărinăne kznomtinyele neuessarii sure a 

esamina mi konstata .diffinilele amznznte alle fali-
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mentălzi. — Noi îns, îmuresns ks jărisnrsdinga 
fransesz, kredem ks tribsnalzlă aivilă,- în inotesa; 
noastre, moate nrea bine deklara falimentzls. Anestă 
falimentă în adeveră este snă fantă kare esists rin 
sine-însăui ; tribănalzlă îlă konstateaze, ns îlă kre- 
eaze. Ilentră ue dar tribsnalzlă uivilă, ka ni uellă 
komeruială, ss ns-lă moats deklara?  Akolo znde 
linsesk& tribznale de komeruiă, nă ssnt uelle uivile 
kari deklară falimentală ? 

Tribănalzl& mai trebse înkm s arate enoka 
nreuiss a înxetzrii nlsniloră (art. 189). Aueastr e- 
noks este foarte imnortante a se muti, fiind-kz vom 
vedea kz sănt mai mălte akte kari se anzleazs, ns- 
mai fiind-ks sănt fpkate de falită, saă la enoka înue- 
tprii nlsuiloră sa kă 10 zille înaintea auestei ero- 
ue (art, 194). De aueea legea ziue ki tribănalslă 
va determina aueasts enoks, sat în aktală de jăde- 
kats mrin kare se deklars falimentel&, sa% nrintr'snă 
aktă nosterioră dată în ărma ranortălzi săi jde- 
ktoră-komisară ; mi aweasta, se va fage de tribanală 
saă de sinemi, saă dame aererea ănora din rsrgile 
interesate, 

Daka tribsnalzlă ns va determina aueaste erlo- 
ks, învetarea, nlsuiloră se va sokoti din zioa în ka- 
re sa dată aktslă de judekatz kare deklars fali- 
mentală, 

Dar kzm aueasts din ărm disnosiuizne. se noâ- 
te anlika în kază knd falimentală se deklars daune 
moartea falitslsi?  Daka în auestă kază tuibsnalzlă 

„n ară însemna enoka înuetprii nleiloră, ară re= 
sălta ks aueastp. enokz ară fi din zioa aktalui de 
deklaraniz, adik dune moartea, falitalai, Însp mutim
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kw uine-va n se moate deklara falită dune moarte, 

de ktă nămai daka în vians fiind, ellă îuri înueta- 

se nluile selle. + Brmeazs dar, în kazălă nostră, EP * 

_enoka înăetprii nlsuiloră n noate fi aueea a aktă- 

Isi de deklaraniz. Se deuide în generală kr în a- 

gestă kază, nlbuile se mressnusnă a fi înuetată uellă 

maălt& din zioa mornii falitalăi. 

S5 observsm ks, ksnd tribsnalălă determinb 

enoka înuetsrii nlzuiloră, nă o faue într'ană modă 

absalstă, mi nrovizoriă. Daka mai tprziă ellă afls 

o alts enokw ka adevrat5, noate nrea bine ss dea 

0 altz deuisisne urin kare sr skimbe ne uea dîntâă. 

Aktele jădekztorenmti kari deklars falimentală, 

sa% kari înseamus mi skimbz data sa, sănt foarte 

imunortante nentră ei d'allă treilea. De aueea legea 

voemte ka si mriimeasks ea mai mare nsblisitate 

nosibils. Ama elle se voră treue în nreskărtare în 

baletină, ui voră stă linite trei lsni atstă în sala 

judekwtoriei unde s'a deklarată falimentălă, kzt& mi 

ne la toate tribsnalele snde falitslă va avea stabili- 

mente komeruiale. “Toate axestea ks skonă nentră 

ka topi aueia kari voră -fi interesaţi la falimentă, sb 

moats afla ks sa deklarată (art. 190). 

  

SECȚIUNEA ÎI, 

EFFECTELE FALIMENTULUI, 

Deklarania falimentălzi axe maă malte effekte; %- 

nele relative la averea falitălză, altele la nersoana li. 

Sr esaminsm effektele relative la averea falitalsi, Vom 
| 18 -
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vedea mai tîrziă effektele relative la nersoana fali- 

tălzi. 

Aueste effekte ssnt: 

1 Ilerderea drentslgi de administrare. 

„De la data aktzlză de jsdekats kare deklars fa- 
“limentălă, falitslă nerde drentslă de a administra 
ori-ue stare a sa, miskgtoare saă nemiskmtoare, kare 

deninde saă ns de komeraizlă seă (art. 191). Aues- 

st merdere are lok& ipso jure, frr ka ss fi» tre 
bzinus a fi deklaratr de tribsnală. Este o konse» 

kzinys direkts uri neuesars a deklaragiei faliments- 

lză. N ste “în mona tribănalălai ka falitslă ss n 

nearzr auestă drent. 

Ss ns kredem îns kr falitsl& îmi mârde kiar 

drentslă de nronrietate asănra bănzriloră selle. Ell 

îmi konserve awestă drentă; nerde numai drentslă 

de administrare. | 

Konsekzingele merderei auestsi drentk este ks 

falitslă devine inkanabil& în nrivinua bănsriloră selle; 

ns mai noate faue niui snă aktă kare ară nastea mo- 

difika starea aktivalzi seg nasivalsi seă. Ori-ue akte 

de assemenea natsrs snt deklarate nzle. 
Kz toate astea falitslă are numai o inkanauitate 

relatvz în nrivinga auestoră akte, iar nă o inkana- 
uitate absolste.. Arma ellă moate nrea bine sm înuea- 
ns 0 alts indăstris; ss kuntige alte bsnari. Ile de 
alte narte, de mi nă mai noate intenta în jăstiui5 o 
akuisne relative la banxrile selle, noate nrea bine 
s5 intenteze &na kare este znă drentă all nersoa- 
nei selle, s. e. noate uere divoruzlă, moate uere sa- 
tisfakuis nentră o injuri, o difamanim, ect, 

tă desnre nerderea drentalzi de administrare,
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aste merdere se anliks ns nămai assnra bsnxriloră 

nvesinte ui mi fiitoare. Ama, daka falitslă în tim- 

nzlă falimentalsi seg, va dobîndi alte bansri saă 

prin industria sa saă nrin donanisni oră săkuesiăni, 

ellă va nerde drentslă de administrare mi asănra a- 

storă benzi. Dar find-k din ori-ue'mast de bs- 

nări kats sm se retrags nasivelă, daka falitslă va 

dobîndi nrin donanizni ori săkuesisni o mase de bă- 

nsri, kats ka mai întîiă sr se likideze nasivslă a- 

storă bsnzri, adik ka kreditorii loră ss fie nlptigă 

din elle înaintea kreditoriloră falitălsă. 

2 Sxsnendarea akuisniloră ue-se notă 

eseruita de falită mi în kontra falitalai. 

îndats ue falitală este liusită de drentslă de ad- 

ministrare, ănă sindikată devine renresintantslă seă 

mi all masei kreditoriloră.  Avestă sindikată va a- 

vea administrarea bsnsriloră, ni va eseruita, toate 

akuisnile falitlsi; totă ellă va resnsnde la akuisnile 

direktate în kontra falitalsi. Ilin rmare, kreditorii 

falitalsi, dame aktslă de deklarare, n mai notă a 

se adresa la debitorălă loră, ui la sindiui; asseme- 

nea ori-ue eseksztare assnra bsnăriloră misktoare 

saă nemisktoare alle falitălsi n se va faue în nar- 

te de kmtre fiz-kare kreditoră, ui în komană de sin- 

diui: namai ei voră avea drentslă a nvoueda la vin- 

derea, auestoră bsnzri. De ară fi fostă uermisă fis- 

imrai kreditoră a attaka în narte ne falită, mi a fa- 

ue 's5 se vînz kstare saă kătare din bsnsrile selle, 

me de o narte, aueasta ară fi fostă în kontraziuere 

kw nerderea drentalui falitalui de a-i administra sta- 

rea, ue de alta, ară fi vesăltată mslte keltseli kari 

ară fi mikmorată aktivală komsnă. ,
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Ks toate astea tribsnalzlă, kznd va jsdeka de 
ksviinu, noate ss admite ka ss intervin mi fali- 
tălă în nrouesă, snre a-mi areta reklamsrile ini ure- 
tennisnile selle, în kază knd sindiuii t-ară komirro- 

mite interesele.  Falitslă n noate abăsa de aste în- 

tervennis a li; kzui ea se nriimermte nămai knd 

tribanalslă o va afla de ksviinge. O 
3 Skadinua kreanueloră în kontra fa- 

litzlzi (art. 192); | 

Likidania falimentălzi saă nlata nasivalai este o 

oneranisne kare trebse sr se fakr kztă se noate 

mai renede. Dar toate kreanmele n a% aueearnă 
skandinys.  &nele aă s7 se ultteasks aktsală, al- 
tele daune zn& termenă mai măltă sa% mai năuină 

Isngă. Daka în kază de falimentă ară fi trebzită 
se se amtente ka, ss ajsngr termenzlă fiz-lrei krean- 
ue, se înuelege kr lkidania ară fi dărată mrea msltă 

timnă: uweea ue ară fi fostă în desavantagizlă tatoră 
kreditoriloră, De ameea legea a deuisă ks snzlă din 
effektele deklaraniznei falimentălzi este ka kreditoriă 
falitălzi ss aibs drentălă a-mi reklama kreanyuia loră 

„Aui mai înaintea îmnlinirei sorokzlzi; în alte kavinte, 
deklararea falimentălzi mrodzue skadinna . tătsloră 
kveanmeloră. Dar aueasts skadinuz nă însemneazb 
ks kreditorălă allă krăi termen n a ajsmsă, are 
drentslă ka sm mearz îndatz nlata kreanuei selle; ea 
însemneaz nămai kw ellă noate Iza marte la onera- 
isnile falimentălzi uri la îmrsruirea dividendelor, 
ka mi ksm axă fi ajsnst îmnlinirea termenzli, 

Mai observm înkw ks. aueastp skadinur. me 
matsrs are lokă nămai în mvivinua falitslsi, ns ii 
& 'uelloră-l-alyi kodebitori ai sei, Ama, falitslă îm-
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men ks alte nersoane a% fostă datori o sms, k5 

sn% termenă oare-kare. “Axestă termenă a înxmetată 

în rxivinua falitălsi, dar nă unii a gelioră-l-alui ko- 

debitori. 'Totă ama este knd datoria falitălzi va fi 

fostă garantate de o kaznigne. Debitorzlt devenindă 

falită, kaspisnea ue este solvabils îmi konservr dren- 

tulă ue reszlts nentră sine din termenă. 

Ksnd se va întîmnla falimentslt uellsi ue a săb- 

skrisă sn% biletă la ordine, sat uellsi ue a akuentată 

noliua, saă treg'ptorălăi knd noliua n se akuenta- 

ge, legea ziue k'% aei-l-algi obligazi kat» sp dea nor- 

torălzi kasgisne, saă se nlzteaske îndatp. Ara, 

end sebskriitorală snsi biletă la ordine a kozstă 

în faliment, nortorzlă moate ere kasuizne la gi- 

ranui. Daka trassl%, kare a akuentată noliga a deve- 

nită falită, nortorslă va were kasuizne giranniloră 

mi trpgmtorălăi. Dar legea nă vorbemte de kstă de 

akuentorslă noliuei; se nare dar kr daka tvasglă ka- 

de în faliment mai nainte de a akuenta, nortorălă 

n mai noate uere vre-o kasuisne de la girannii sei. 

KE toate astea este vzdită ke daka trasălă a kpzstă 

în falimentă, mă mai este kanabilă de a akuenta noli- 

pa; atenvi nortorălă , în virtgtea art. 116, are dren- 

tslă de a muotesta nentr neakuentare, mi rm ăr- 

mare a were kasuisne de la tigstoră saă giranui, 

kari se obligase k'stre dînsslă a fane ka noliua nă 

numai si se ulsteask5, dar so se mi akuenteze. 

Dar twgtorglă kzindă în falimentă, nămai 

atsnui nortorălă moate aere kazpisne de la giranui, 

knd noliua nă a fostă akueutăte de trasă. Daka 

aste akaentare sa fskstă, nortorălă n5 are auestă 

drentă.  Assemenea daka snslă din girangi kade în
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faliment, nortorslă n are dreritălă a were kazniă- 
ne de la giranyii nosteriori falitalzi. 

Ks toate astea, sar mprea logikă ka tr5gsto- 
rălă- kszendă în falimentă, kiar daka nolina s'a ak- 
ventată de trasă, nortorslă s noats înk were kas- 
wisne de la giranni; kmui axsesti giranni kari i-aă 
transmisă noliua a garantată în auellari timnă va- 
loarea, săbskrierei trogtorzlii; dar knd asts ssb- 
skriere nă mai valeazs nimikă din kazsa faliments- 
Isi trigstorălzi, ei kate ss dea o alt garannit în 
lokă.  Assemenea knd snă girantă devine falită, 
toni uei ue vină dzne dînsală garantase kmtre nor- 
toră ssbskrierea Isi; nrin srmare ară trebăi sr fib 
obligaui a da kazuizne. — Kă toate astea s'a jăstifi- 
kată legea în modzlă auesta: s'a zisă kw ea a avstă 
mai kă seam's în vedere kiar ne aueia we trebue sp 
nlsteasks noliua; knd dar ei ssnt solvabili, mi ns- 
mai &năl& din garanții a kwzstă în falimentă, ea n 
a voită ss mai uears vre-o kasuisne ; fiind-k asse- 
menea kasnizni îmmălginds-se mrodskă rea mare 
tărbărare în komeruiă uri adskă gen între komer- 
siangi; legea a kzztată ss mikmoreze mre kt a 
nststă nămerălă astoră kazyisni. , 

4 Înuetarea dobînziloră (art. 193). 
Dsne darea aktslzi kare deklar falimentslă, fa- 

"litălă este inkanabilă de a nloţi ; dar ne de alt nar- 
te kiar sindidii ns not& nlpti de kt dare ue mai 
întiiă se va, distinge aktivulă mi se va verifika krean- 
uele. &n& intervală dar se va afla între deklaragis- 
nea, falimentslsi mi nlata kreanneloră. Daka în astă 
intervală fiz-kare din kreanue va kontinăa a mrods- 
ue dobîndz, se înmelege kr masa aktivălzi se va
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afla înkwrkat. De aueea, legea voermte ka îmnrezn'b 

kz astm deklarauis sr înueteze mi bzrsslă interesglăi. 

Auestă kărsă înss va înaeta în ranortă kă masa kre” 

ditoriloră, nă în ranortă k5 falitslă ; în nrivinua sa ellă 

srmeazs men la nlata totale, ui daka mai imrziă va 

voi ss se reabiliteze, sp se vestatorniueze, vom vedea 

ks va trebsi: sp nlpteaskr toate dobînda (art. 338). 

Kweanyele îns kari voră fi garantate minti znă 

mivilegiă, sn gagiă saă o inotel mrodskă dobînd'6 

kiar dsne deklararea falimentulzi; kzii aueste Irivi- . 

legizră ii inoteae aă garantată atptă kanitalslă nrin- 

vinală kmtă mi akuesoriile I&i. îns aueste dobînzi 

ns se nlzteskă din masa aktivalsi komznă, wi n5- 

mai din bsnzrile ari sănt sănuăse nrivilegisliă saă 

inoteuei. 
Eu 

[ln aui ne am ok&nată de effektele falimen- 

falsi kari vină daune darea aktalsi de deklarare. Se 

vedem aksm eflektele kai se prodskă înaintea ak- 

tălzi de deklarare. 

Piibsnalslg, mtim, kat sp determineze în aktslă 

de deklarare a falimentalsă enoka ureuisp a înuete- 

riă nluiloră saă alt-felă a falimentălzi kiară. Ama, 

aktl& dotată de la 15 alle lnii noate s5 arate 5 

nlepile a% înuetată la 1. Dar dăne înmetarea ade- 

stei nui, sa% înainte kiar de astp enoks; falitală 

a nstată fahe mai mălte akte a kmwroră skonă noate 

î sax de a da oare-kari avantage snora din kredi- 

tori, saă de a îmnăuina aktivălă komănă: trebsea 

dar si se regleze soartea astoră akte. 

3nele din aueste akte a3 o naters atbtă de im- 

nortantb , în kotă legea le deklare nzle în nrivinua 

kreditoriloră, nrin aueasta kiar kB săni fpkate dsne 

7
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înmetarea nlsuiloră sa kz zeue zille mai nainte de 
asts înuetare: ama s&nt aktele din art. 194. Sent 
îns altele ire kari jsdekztorii le notă ansla daka 
sent fekste nămai de la înuetarea nlzuiloră, mi da- 
ka ei dallă treilea kari a% traktată kx debitorală 
aveaă kănonitinu desnre. aueastz înuetare: ana, sănt 
aktele din art. 195. . 

Ziuem dar ks ssnt nzlle în nrivinua kreditori- 
loră ărmstoarele akte fpkate de debitoră dzane eno- 
ka înwetzrii nlzniloră sai ks zeue zille mai nainte 
de azeastz enoks (art. 194): 

1” Ori-ue înstrminare în dară de averi 
miskztoare sa nemiskztoare. — Ar fi în 
adeveră &nă we anormată de a vedea sng debitoră, 
kare n e în stare a-i nluti kreditorii, fekndă da- 
rări kare ss îmnăuineze aktivală kz nagsba kredi- 
toriloră. De aweea legea anzlează oră-ue donanisne 
direktz saă indirekt, ne fan sat askănss. 

2 Ori-ue nlats de datorii a kmwroră 
skadinus înk n'a ajsnsă. — Ksnd debitorzlă 
nlsterute o kreanus a kwrii termenă înk n'a ajsnsă, 
se îngelege km ell& voemte a favorisa ne znă kre- 
ditoră ks magsba vwelloră-l-alui,  Ozi-kare ară fi na- 
tăra kreanuci, uivils saă komeruialz , oră-kare ară fi 
modslă ks kare ea se nletemte, în bani, nrin kom. 
Mensare, rin vînzare, refsire sat ori km alt-felă, 
legea ns faue niui o distinkuisne: nlata fokste se 
'afls fer valoare în Nrivinga masei kreditoriloră. 

3 Ori-ae nlats frkstr alt-felă de kstă 
în bani saă effekte de komeruiă.-— Kiar da- 
ka kreanua va fi ajansă la termenzlă ei, kzsnd nlata 
se va faue nă în bani sa effekte de komeruiă, kari
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se konsider ka ună felă de monedz, ui în alte ob- 

jekte, nreksm în Iskrără mobile, skzle, argintsrit 

ect,; nlata este nsls; k5ui legea nres&nnzne ks kre- 

ditorală ns a voită a fi nlstită în astă modă estra- 

ordinară de kmtă find-ks a ksnoskztă reaoa I0si- 

pisne a debitorălză, mi a voită s5 fi avantagiată 

mai msltă de kstă aei-l-alui kreditoră. 

4 Ori-ue inotekm fmkst de băns voe 

sa% nrin jsdekatr, mi toate drentsrile de 

antikresz saă de gagiă, înfiinuate asănra 

averiloră datorslsi, ientră datorii mail. 

veki ().— Ama, 5nă kreditoră, knd a îmmăms- | 

tată ne falitslă aktsală, p'a uerstă niui 0 garanni't 

snemials ; în &rm'5 Îns5, Ii dane înuetarea nlsniloră 

sa zeue zille înainte de astz înuetare, debitorălă 

konstite în favoare-i o inotek, O antikress saă 5nă 

gagiă: legea ziue ks axseste garanţii, ae nă saă 

kreeată îmnresne k& datoria ai dame dînsa, sănt 

nzle; fiind-km. se nresănisne kw a fostă o înnelegere 

între kreditoră mi debitoră sure vetemarea aelloră- 

l-alnă kreditori.  Ameea e anzleaz legea este n5- 

mai asigrarea konsimuite în &rma kontrakterii da- 

torică; kată desrire Lontraktarea datoriei rem'sne Va- 

labils, daka sa fikstă în aelle zexe zille mai nain- 

te de înuetarea, nleniloră ; assemenea mi imoteka saă 

alts asigsrare konsimyite în auelle zeat zille mi totă 

  

(1) Ilrin gagiă se înmelege denznerea ans likră misktoră 

în msinele kreditorglză; arin antikress (sa% antikresis) 

se îngelege densnerea snzi Iskră nemiskstoră, assnra 

lkersia kreditorălă are numai drentală de a-i la, frsk- 

tele, Eari se voră sksdea din dobinză ui kanitală,
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în momentlă în kare se faze îmnrămatelă voră re- 
m'nea valabile; k5ui o assemenea oneranisne s'a 
uzttă faue fir nisi znă snirită de frazdr, mi nă- 
mai rientiă ka falitală s-mui noats săspine kreditală 
să inovrindă. Îmmrsmstetorlă în auestă kază ns 
se noate akssa kr a niiimită o garânuit în srma 
îmnrămstalzi fokstă, fiind-k'p ellg, în inotesa noa- 
str5, nă-mi a dată kanitalzlă de kzt& ka kondiuis- 
nea garangiei, 

Toate aueste nzliteui de kari vorbirm ssnt le- 
gale, nronsnniate d'a drentslă de înszuni legea, Ilin 
zrmare wellg we le învoakn n are trebzinu 83 a- 
dk niui o alt dovads; assemena ns se admite 
nisi o dovadr kontraris snre a le kombate. 

S7 ne okănsm aksm de o alts natars de akte, 
de avellea kari remsnă ssb imneriălă drentelzi ko- 
msnă daka sa frkztă în uelle zeue zille mai nainte 
de înuetarea nlsniloră ; înss kari se notă ansla de 
tribanală daka sa frkstă dane învetarea nlsuiloră, 
ui săb kondinizne kr uei ue învoaks nzlitațea ss 
dovedeaskz ks uei de allă treilea kari aă traktată 
ka debitorzlă ag avstă kznomtinus desnre aueastr 
înaetare de nlsui. În modălă& auesta ori-ue nlats , 
fskats de debitoră, în zrma înueterii nlzuiloră ri 
mai nainte de deuisiznea, tribănalzlzi kare deklars 
falimentslă, se noate ataka mi deklara de tibsnală 
ka năls (art. 195). | i 

Ama, kiar dzne înuetarea ul'egiloră mi msn la deklarauia falimentalai ipkstr de tribsnală, falitală 
înri konservs drentslă de a-i administra starea sa, EIl& n nerde avestă drentă de kmtă nrin deklara- pia tribinalslii. În astă intervală rin ărmare fali-
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tsl& noate faue mai mălte akte. Aktele de dară, kari 

le vezărzmă în art. mrevuedinte, sănt absolstă nsle 

for niui o distinkuisne; aktele interesate, fekăte 

între înuetarea ulzuiloră mi deklararea falimentălzi, 

se notă ataka ks kondigisnile ue vezăremă. Daka 

ei Wallă treilea, Fari a% traktată kă debitorzlă, aă 

fostă de bsn kredinus, aktele snt valabile mi men- 

inte. Dar kiar kend axă fostă de rea kredinus, 

tribsnalzlă ns este neuesară obligată ka sp le anzle- 

ze; usterea sa este faksltativs ; le va anzla saă nă,; 

dane ksm va krede de ksviinus. 

Km desnre aktele kari ară faue debitorslă în 

zuma deklarprii falimentalzii sănt totă de ana nzlle, 

tr5 a ne mai okkăna daka «ei Wallă teilea a5 fostă 

de rea sak de bnr kredinus. 

Observwm înks ks toate adeste akte de kari 

vorbizem sănt nslle nămai în nrivinga kreditori- 

loră, n5 mi a faliteliă. Asesta ns noate s5 învoase 

nălitatea ; nămaă kreditorii Isi o notă învoka. Ilrin 

zrmare, daka i sară akorda snă konkordată, ellă 

va trebui si le esekăte ka km mară fi fostă nisi 

o datz falită. Se esuenteaze nsmai avantagele ile- 

gale mi esklesive we sară da unzi kreditoră, în de- 

savantagisl& welloră-l-alri. | 

Am zisă ks nlbuile ue se voră faue de debi- 

toră, în bani saă effekte de komeruiă, se voră a- 

năla, adikm se voră întoarse înanoi, knd kredito- 

reală kare le-a uimită avea kanomtinus de aueaste 

înustare. Kndă însb este vorba de titlzrile ue se. 

transmită nrin gură, natără loră a gerztă ka legea. 

gb modifiue auestă prinsiniă. În adeveră, uortorălă 

sneă nolige saă 5nsi piletă la ordine, kare-uli va marimi
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nlata sa, dăne înuetarea, nlepiloră trasslzi sak ssbskrii-- 
torălzi biletălzi, ns se oblig a întoarue ameea we a 
nriimită, kiar daka va, fi kănoskată înuetarea nlpgi- 
loră (art. 196). Alt-felă, auestă „nortoră sară fi a- 
fiată în. sea mai rea, nosinisne. În adeveră, trasală 
saă săbskriitorslă biletului kade în falimentă; ska- 
dinua titlalză ajsnge, mi nortorălă katz sr se ure- 
sinte la nlats, săb nedeansz de a-mi nerde vekărsslă 
în kontra  garanniloră sei. 'Traszlă saă ssbskriito- 
rălă ulzteskă, mi rin zrmare nortorălă se afis în 
imnosibilitate de a “forma nrotestală.  Daka mai ter-: 

'ziă sară obliga a întoarue nlata me i s'a fekată, i 
sară faue uea mai mare injsstini5 ; kui, Em ve- 
dem, ellă a fostă în imuosibilitate de a evita, axuea- 
st nlats. Ile de alts narte, nrin aueasta întoarue- 
re a nleuii, Sar nsne o mare nedeks uirkzlapiei 
amestoră effekte; lui ori-uine ară nriimi foarte dif. 
fisilă o nolius sas sn% biletă la ordine, daka ară 
mti5 ks noate fi ameningată de a 'întoarue valoa- 
rea loră.. | 

Legea oblig a întoarue nlata nxmai ne aueia 
kari s'a% liberată în realitate; adik ne auella în so- 
koteala kzrzia s'a trasă noliua, în alte kăvinte ne 
tregtoră mi dptptoră de ordine, sax ne uellă d'în- 
tii garantă daka, este vorba de znă bilet& la ordi- 
ne. Dar kiar aueste nersoane n se obligr a întoar- 
e ulata fekăts de kztă numai daka se va dovedi 
ks elle aă avătă kănomtinus desnre falimental& tra- Săli saă ssbskriitoralzi biletzlzi, Ja enoka kwnd 
s'a kreată nolima saă biletulă la ordine. 

Disnosinisnile konrinse în art. 197. nă notă a- vea nisi o anlikagis la poi (art. 197). La Franaesi, 

A
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elle a% o ztilitate reals, ku sănt o konsekăinub & 

legizireă uivile. La noi Va tradesă întokmai, f5r5 

s5 se observe ln nă se akordeaze ks legea aivilB. 

În adeveră, la Franxesi înkirietorzlă are snă Brivi 

legiă asămra Iskrariloră miskmtoare alle kiriamslăi. 

În kază de falimentă ellă are drentă se vînzb aue- 

ste lskrgri ul 85 se plmteasks înaintea uelloră- 

l-alui kreditori, kiar inotekari. Dar rentă ka auea- 

ste vindere sp nă se fak nrea renede , îndats dsne 

deklararea falimentslzi, ama în kstă sindiuii sp n5 

abs timnă a iănoamte ui a aurenia starea falitălzi, 

legea a fkstă o esuenpisne la nrinuinislă komănă 

allă mrivilegianiloră: ea a zisă ks înkirietorslă nă-ută 

va, eseruita drentălă să de nrivilegiă asănra misk'B- 

toaveloră de kzt dsne 30 de zille de la data aktă- 

Îsi ue deklarz falimentală. Dar înkirietorglă, mai 

nainte kiar de aueste 30 de zille, moate Iza ori-ae 

meszră asigărtoare, $. €. ellă va stea aere sekăe- 

strarea mrfsriloră ue sară askănde. Îmi noate 

kiar sa în nosesizne lokslă înkiriată, daka terme- 

nalt înkirierei sa îmulinită. Dar auestă termenă de 

30 zille se ordons nămai în nrivinua lkrsriloră mis 

kmtoare , kari serveskă la esnloatania komersislăi fa- 

lili, Kmtă desnre aelle-l-alte Iskrari miskptoare, 

urekzm mobile, înkirietorslă are denlinz libertate 

ami esermita îndats nrivilegislă seă. 

Toate aueste disnosigisni , lăm vedem, se ba- 

seaz ne urivilegizlă ue are înkirieţorslă asănra I&- 

krariloră miskmtoare alle kiviaanalei. Dax la noi în 

legea, sivil» nă se af nimikă desnre auestă urivi- 

legiă; înkirietorălă, neniră meuzlă kiriei selle, se 

va konsidera ka ori-ue altă kreditoră allă falitsliă,



286 

mi va fi sănnăsă la auelleaui formaliteni. La ue 
dar ară servi disnosiuisnile esueunionale alle art. 197? 
Amestă artikolă este ks totslă de nrisosă; o.simnls 
inatennizne întrodzkînds-lă, trebue sr se konsidere 
ka ksm n'ară esista. ” 

  

CAPU 33, 
Despre numirea judecătorului cu.nisariă, 

Ilsnr akm am vorbită desmre deklararea fali- 
mentălzi mi effektele selle. Akzm intrăm în admi- 
nistraniznea falimentălză.  Deklararea snzi falimentă 
nsne în komnikare mai imzlte nersoane kari ax a-ti 
veklama drentările loră. Mai malte kestizni se notă 
dar nresinta, sure. a, fi deslegate. 'Tribsnalzlă a tre- 
bzită ss ia oare-kari mesuri de nrivighiere. 

De aueea aktslă de jsdekats kare deklarz fali- 
mentslă, nzmemte în avuellaiui timuă ne &nălă din 
membrii. sei ka judektoră-komisară (art. 198). 

Misisnea auestăi komisară este de a nrivighia o- 
neranisnile falimentylză, mi de a ranorta, tribănalzlză 
asănra tstăloră difikslteniloră ue sară namte (art, 
199). Ellg nresideazs diferitele oneranisni alle fali- 
mentălzi, uri grbemte ka ss se termine kwtă se 
noate mai kărsnd. Legea ureskris mai la, valle nen- 
tă fib-kare kază difteritele attribăuisni alle komisa= 
rălză, nreksm de a verifika kreanuele, de a, îmrsrui 
aktivală, de a desbate konkordatzlă, de a ranorta 
hibznalslsi asănra diverseloră kontestagisni ue se
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notă namte, ect. Aur&, komisarslă, fprb sv aib5 o 

nstere administrativ nronrib zisb, intervine mai în. 

toate affauerile falimentslzi.  Misisnea, lasă mine dia 

momentslă nămirei , “nînm la formarea konkordatslsi 

saă lkidania definitive. 

Dar tribnalzlă nz este legată nrin aueaste nă- 

mire (art. 200). Fllă noate în ori-ae tiinnă, în lo- 

kslă jedekmtorslzi-komisară, SP nămeask ne 5nă 

altală dintre membrii. sei. 

CAPU DI. 

Despre punerea peceţilorii . și celle dintii disposițiuni 

asupra personei falitului. 

Ş 1. Pumerea pecețiloriă. 

O nersoan ue se deklare în falimentă , se afle 

sub snt felă de mrenzsă legală. Fiind linsite de ad- 

minitrarea bănăriloră selle, konsiderpnda-se oare- 

kam ka nedemne de a se afla în kanslă aftaueriloră 

selle, a trebzită ka 8» se ia oare-kari mesătă TIre- 

ventive, nentră ka 35 n5 se noate rbni nimikă din 

banzri, uri uentră ka SP 8€ asigure de nersoană fa- 

ea neseniloră 
litalai. De aueea legea ordoan NBner 

i arestsirea falitălui. 

[sin aktslă de Jă 

tag, tribanalslă ordoans 

neuegiloră ne magazii; - kontoare ; 

dekatk kare deklayb falimen- 

în auellanui timu$ nănerea 

kase, registre ui
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toate bsnzrile falitelsă (art. 201, 203). Aueastr ms- 
-8ăr5, km am zisă, -are drentă skoriă a onri re fa 
lită de a reni saă asksnde seva din aktivălă seă. 

Daka va fi vorba de falimentală snei souietBuuă 
în nzme kolektivă, neuenile se voră u&ne n3 nsmai 
în nrinuinalslă stabilimentă allă souietegii, ui ui la 
dominilislă senarată als fis-krerăia din soui.  Age- 
eami disnosiuisne se anlik uri la soieteuile în ko- 
mandits, în nrivinua souiloră -solidari resnonsabili, 
Fiind-k5 souii în năme kolektivă, sa& sosii în ko- 
mandits solidari resnonsabili, notă deveni falini, dz- 
ne. oninisnea noastr5, knd mi ei voră înueta nlp- 
mile kreannelor& souiale, se înuelege kr a, trebzită 
sp se asigzre uni aktivală loră nartikzlară, mrekam sa asigărată aktivălă souială. 

Ş 2. Arestuirea falitului. 

“ellg mai imnortantă effektă all deklarzrii fali- mentzlzi, în ranortă kă nersoana, falitălzi, este arestzi- rea sa. Imusratslă Nanoleon I, kare nămai nrin uăterea genislzi seg Iza narte la disnosiniznile we se feuea de konsilizlă de stată asănra, legiloră franue- se, fsrr ka ss fi stsdiată vre-o dats drentslg, vor- bi ast-felă asămra, messrei din arestzire: „În obiueiu- rile aktsale severitatea, este o nesesitate ; bankrgtarile serveskă nmaă fortsna, fir5 a faze sp se mearzs, Onoarea, ui eaks ueea ue noi kazstt 8% derimrm, Sat falit sr n mai affekteze auellă aeră de tii- umfă saă de indiferinus, 8 se nresinte uellă rts= Nină în nsblikă ks aerslă de deskoragiare a unsă "omă krăia s'a întîmnlată o mare nenorouire, Fiind
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ks obiaeizrile viemei at lată o alti direkuisne, 55 

skimbsm aste obiueiări.  Aresţarea falitslsi va nro- 

due auestă effektă. În oră-ue falimentă se afl5 

mă deliktă, fiind-ks falitslă a vtemată ne kredi- 

torii sei. Dar este mosibilă ka falitală se nă fi a- 

vstă rea intennisne — kă toate ke asta e nrea rară; 

s5 se justifise atsnui. &nă kenitană, kare-ui nerde 

korabia kiar nrintr'&nă nazfragiă, merge mai întâiă 

în înkisoare; daka anoi se konstateaze ks nerderea 

kombici este effektslă ansi simuls akaidentă, k5ri- 

tanslă se libereazz. N trebs6 se se vateme inte- 

resulă kreditoriloră; dar nă trebue iarpui s5 ne 

ranortem la, dînmii în weea we nrivenite ordinea nă- 

blikw.- Ei aă nzmaă o -grij5, aueea de a skoate din. 

aktivă o sm kstă se moate mai mare ..... Ss 

se ia dar nimte mssări kari, fer a vptema re kre- 

ditori, fr a kondamna ne falită mai nainte de a 

se justifika, îlă msn% ks toate astea într'o stare de 

amilire , konforms k5 nosiiănea sa, konform's kiar 

ka obiueizrile uelle veki. Înkisoarea, kiar de ară 

pine o or5, va omera astă effektă.“ 

Aveste konsideranizni fsksrs, atstă la Franvesi 

kmt& uri la noi, a se nreskriz de lege arestzirea nre- 

ventiv» a falitalsi (art. 201). Ilin aktslă kare de- 

klar5 falimentălă se ordoans mi arestarea falitali, 

sa% naza mersoanei luă în kase de kstre znă fonk- 

pionară allă nolimiei. Ss destingem bine kr aueastb 

"arestaire este o singărb mMesărb mreventivă.  Ori-ue 

falimentă n este neuesară ănă deliktă, dsne ksm 

ziuea Nanoleon. Mslte falimente nrovină din adeve- 

rate nenorouiră. KE toate astea frauda este nosibil; 

de aueea legea voenute a se asigăra de nexsoana fa- 
1
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litălsi, nentră ka n min fsga sa ss skane de ne- 
deansa ue va merita. .Daka este inouentă, are ss se 

jăstifiae, mi îndats îuri. va dobîndi libertatea. Kzte 
o dats înks, dzne' km vom vedea, legea kiar ad- 
mite o nresămnygisne de inouenus, mi faue ss în- 

aeteze kiar mesăra, de înkisoare ureventivs. 

O dat ue falitălă se va afla înkisă, sax kiar 
daka, i se va fi asigărată libertatea nersoanei selle, 

niui o uerere, ziue legea, nă se-imai moate ririimi, 

"snre a se aresta, saă a ns se libera de la înkisoare, 

din kaxsa vre-ănei datorii. Aueastr disnosigizne este: 

logik'w. O mersoanm se aresteaze nentrs datorii, nă- 
mai nentră ka ss se sileaskz indirektă a ulmti aueea 

ue e datoare. Dar falitslă, kare ns mai are admi- 
nistrarea, bnsriloră selle ns noate să fak nisi o nlats 

“valabil. Ilrin srmare kreditorii ns notă intenta nisi 

o akpisne individăals în kontra li. Km dar ară 

nătea mere arestarea lui, sa% kontinzarea arestprii 
mreventive? 'Tribanalslă dar nx se va oksna de ue- 

verile kreditoriloră; arestarea ue ellă o ordonz este 
n&maă în intereszl& ordinei nsbliue, iar nă înt'znă în- 
teresă nrivată. | o 

Ilressmumiznea desnre inouenua falitslzi are 
lokă, ksnd ellă se va fi konformată kz art. 186 mi 
187, adiks ksnd singsră va fi deklarată înuetarea 
nlzgiloră în uelle d'întii trei zille, uri va fi denssă 
bilanuzlă, ori va fi deklarată kazsa nentrs ue nă-lă 
noate densne (art. 202). În auestă kază falitalt înv 
va ustea konserva libertatea nersoanei selle. Kz mo- 
dală auesta legea a voită ss înkoragieze deklararea 
snontanee a falimenteloră. Dar daka, deja” falitală, 
la deklararea falimentalzi seă, se va fi aflend înkisă
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mentră o alts kasss, tribsnalzlă nă-i roate akorda 

libertatea; kw fatală fiindă înkisă, deklararea ue 

a% fase ns ară fi snontanee, volsntarp, wi nămaă 

ks skomă de a faae. ss înueteze arestzirea. | 

"Dar kiar knd falitală va fi deja liberă mi s 

va fi konformată ks art. 186 mi 187, tribănalslă 

înk  moate s5-lă aresteze, daka se va teme sp n5 

fgr saă se va îndoi de bsna sa kredinpub.  Asse- 

menea, kiar daka tiibsnalsiă a Issată falitelsă liber- 

tatea nersoancă selle, moate se revin asănra deui- 

sisnei. selle, mi ss ordoane ka st fi arestată. 

Ilentr ka se se asigăre mi mai bine esekăta- 

rea aktălză de judekate kare deklare falimentălă mi 

ordoans arestarea, falitzlzi, legea voermnte, ka tribana- 

Isi în 24 de ore ss săunăne la kanoimtinua Denar- 

tamentslzi Drenteyii o nreskărtare desnre auestă aktă 

mi desure nrinuinalele Isi disnosigizni (art. 204). 

Dar se noate întîmula ka arestăirea fahtalzi sp 

nă fi niui jsstz, nisi folositoare (azt. 216, 211). J- 

dekutorii moate sm se konvingb kb în realitate nă 

se afle niui o frazdm, mi k5 falitslă e- de bsnb kre- 

dinur. llentr ue atenui a mai kontinăa arestarea 

sa? De aueea legea de judektorslai-komisară saă 

kiar falitalzi,  faksltatea de a se adresa la, tribsnală 

mii a uere înuetarea arestsirei. Tyibanalzlă noate sp 

libereze ne falită, sa simnls, fir niui o kondiuiă- 

ne, saă obligendu-lă a da o kasuizne kare va ubsti 

Lztare sum daka falitelă nz se va nresinta la timnă. 

Ssma ue sară ulzti ast-felă va fi ne seama kredito- 

ziloxă. Dar, în ori-ue modă, aueasts libertate datb 

falitli este nrovizorb; tribsnalzlă o moate revo- 
[3
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ka, moate iar înkide ne falită, daka mai în arm's s'a 
deskonerită ks -fssese de rea kredinyus. 

Esekstarea aktălsi de jsdekate kare deklarz fa- 
limentslg, nrekăm mnerea, neweiloră, arestăirea fa- 
litslsi, mi alte lskrpri mrenarative, ueră oare-kari 
keltseli (art. 205). Daka în masa aktivelzi ns se a 
fie săme îndestzle snre a akoneri aste keltaeli, mai 
ks seams knd e vorba de falimente miui, legea nă 
voeimte ka, Iskwzrile likidaiei ss se onreaskz din a- 
weasts kassp. De aueea, ea astoriseazs me tribsnală 
de a faue o îmnrsmstare; uri nentrs mai maălts si- 
găranub voeurte ka aueaste datori ss fis mivili- 
geat5, adikr s5 se nleteaskr înaintea, uelloră-l-alte, 
din uelle d'întiiă săme ue voră inta în aktivală 
komsnă.: | 

  

at) Ce 

yo 

CAPU 3, 
Despre numirea şi schimbarea sindiciloră provizorii, 

Iltrim ks de o dat; ks deklararea faliments- 
Isi, falitzlă îuri nerde drentslă de a-mi -administra 
starea sa (art. 206). Ilrin rmare, astz administrare 
kat s se înkredinyeze altă kzi-va, adik în mri- 
nele znor& sindiui. E | | 

Asesti sindisi, ziue legea, se voră numi min 
aktală kare deklars falimentslă. Dar find-ks a% 
drentă misisne a administra starea, falitălzi în înte- 
resălă kreditoriloră, ară fi fostă logikă ka nsmirea 
loră 3% se fak mi kă konsimtimentzlă astoră kre-
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ditori,  Aueasta este adeverată; îns în momentslă 

knd se di aktelă de deklarare auesti kreditori în- 

ks ns sent kenoskuui. A tmebzită dar ka tribsna- 

ll se nămeasks de o kam-dat de sinerni nimite 

sindiui, ne kari, mai torziă, daue ue va konsslta 

mi ne kreditoră, îi moate skimba. Adeasta este kas- 

sa entre kare amesti sindiui noarts nămele de sin- 

divă nrovizorii. a 

Misisnea auestoră sindiai va fi de a faze elle 

dintii mi mai grabniae lskreri, mrekăm, mznerea 

neaeniloră , arestarea, falitslzi, ui altele de asseme- 

nea mater. Dar fiind-k auesti sindisă sent nsmai 

mrovizorii, mi moate kP n5 venresinte toate intere- 

sele masei, legea a voită ka ss se ia îndats messri 

smre a se mrouede la konsăltarea, kreditoriloră mi la 

nămirea definitiv a sindisiloră. . 

De aueea legea ziue ks se voră kema toni uei 

msn atenai sokouă kreditori în sala seanueloră 

tribsnalslsi, la o zi otprite, kare nă moate fi 

mai denarte de 15 zile de la deklararea falimentă- 

hi, — Observzm ami ks legea are aerslă de a ziue 

ke tribenalzlt kiar va faze aste kemare; în testslă 

franuesă se zize kP jsdektorzlă-komisară ; mi auea- 

sta, este logikă, fiind-k'e ell este snă delegată allă 

tribsnalslai. Ile de alts narte, formarea adsnbiii în 

sala seanpeloră iribsnalzlzi, este ană ue 

foarte inkomod&; maă bine ară fi fostă, a nă se mai 

adpoga aste esrresisne We nă se afl în testală fran- 

est, mi a isa ka kreditorii ss se adăne în loka- 

Islă ande-i va konvokă judek'torală-komisară. 

Oni-kum ară fi, kreditorii o dat adsnani, Jă- 

dekmtorală-komisară le va xere oninisnea loră asă-
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na, formrii listei kreditoriloră, mi asărra alegeri- lor& altoră sindiui, . saă menyinerei sindisiloră deja nămini. Se faze 5nă nrouesă-verbală desnre obser- rile loră; auestă nrowesă-verbală uitinda-se kredi- toriloră mi ssb-însemnzndă-se de Jdek'storslă-komi- sară, se d5 în ksnortinua tribănalzlzi. Ile lîng' avestă nrouesă-verbală jădekstorzlă-komisară înui- va faze mi ranortelă seă. Tribsnalslg , VBz5nd% nro- mesălă-verbală nrekăm ri ranortălă, sat va nămi algi sindisi, sas va lesa ne ei veki.  Sindiuii ara, r&miui devină definitivi, Kz toate astea ei înkm se. notă skimba în. kazele mi dzne formele we vom areta, mai la valle.. 
Namerzl& sindiuiloră se noate ărka în ori-ue timnă nBn'5 la, trei. Ei notă fi aleuri saă dintre kre- ditori, sax dintre alte nersoane ue n ax aste kali- tate. Sure a, se asigăra mi mai multă de esaktitatea, Iskrriloră loră , legea voemte ka sindiuii sp fi nls- tiui. Dar aueastr ulats ,- kare. se va oteriî. de trib- nalt -dsne ranortălă jdekmtorslză-komisară , nă se va da sindiuiloră de kst& -dsne terminarea lskrBri- loră loră mi. dane ue sindisii îmi voră da sokoteala desnre administrarea, loră. Sa Ile de altz narte, sure a denzrta ori-e fraxds, mi sure a asigăra ne. kreditori  desnre imnarnialitatea administratoriloră , legea voemte ka sm nă noat fi sindiui niui o rds a falitslsi msn la all natralea gradă inklusivă (art, 207). 

De va f trebăinuz a se mai adzoga snă sin- dikă sa a se skimba 5nălă din uei veli, katr ss se &rmeze totă dzne formaliteuile din “art, 206, adi- ks se va konvoka, kreditorii, se va faue ună noă
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mromesă-verbală, sună altă ranortă allă jădekmtorlzi- 

komisară (art. 208). Tribenalsl va nămi ue sindikă 

în srma auestsi ranortă. Ă 

Sindisii find ulztiui . sânt resusnzstori de toate 

gremelile we ară faue în administrarea, loră (art. 209). 

Fiind mai mzlpi sindiui, Iskrarea loră este kolekti- 

v5; nrin grmare fib-kare este resnănzstoră de na- 

guba adus nrin gremeala gellsi-l-altă.  Daka înss 

judektorzl-komisară a astorisată sneuială ne snzlă 

sax dozi din ei, a faue kstare oneragisne, YesNon-. 

sabilitatea atsnui va fi nămai Ie seama sindikalză 

aztorisată. a 

Administrarea, sindiuiloră noate ss dea lokă la, 

mălte difâkzlteui, la nlengeri din nartea falitalăi, 

din martea kreditoriloră , saă kiar din martea &năia, 

din sindiui kare nă anrobeaze lkrarea majoriteuli 

“mi nă vrea Ss ia aS8Ir'PUIi resnorisabilitatea (art. 210). 

voemte ka toate aueste veklam'sri ss se adre- 

kare, în sorokă de trei 

snre. a otprî uelle de 

Legea 
seze jodekmtorălzi-komisară, 

zille, va, ranorta tribanalzlăi , 

kăviine. | - 

" Jgdekmtorglă&-komisară este, ka sr zikă ama, o- 

kislă tribsnalslsi în toate onerauiznile falimentslză 

(art. 211). De aueea nimi o otprîre ns se d5 de 

tribănală, fire a fi nrewedate de ranortălă adestzi 

komisară. 'Totă aueasta se rmeazb Uli knd va fi 

vorba: de revokarea sindiuiloră definitivi. “Iei ue voră 

avea. a reklama asănra znzia din sindiuă, se voră a- 

dresa la komisară; asesta va, ranorta tribnalzlsă, Ii 

ivibenalzlă nămai va skoate saă va mennine ne sin- 

„dik&, . Dar daka komisarslă va negligea de a-mi faue
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ranortălă în timn& de. ont zille, reklamantălă se va adresa, atena d'adrentslg la tribanală, - -  Tribănalzlă n se HFONSDID asănra revokyiei sindikzlsi, de kt dare se va askălta mai întiiă ranortălă jsdekmtorslsi-komisară ui esnlikapiănile sin- diuilorg. 

  

CAPU Y, 
Despre indatoririle sindiciloră, 

  

SECȚIUNEA [. 

DISPOSIȚIUNI GENERALE. 

Misisnea, sindiuiloră este de a administra bsnz- rile falitslzi, mi de a Isa toate mesurile sure a kon- serva aveste bsnări în intereszlă masei kreditoriloră. Aveasts: administrare Wii konservare se eserwiteaz'e, dzne kim tim , s5bt insnekuiznea, Jădek'ptorlzi-ko- misară. 
Ieuenile a natată SP se Msn mai nainţe de 

dăne înuetarea, nlzuiloră (art. 212).  Daka aueaste mes5rt n s'a lată. înks, sindiuii voră aere de la tribanalg îmnlinirea, asestei formaliteui, Sânt înss Iskrări ne Kari ămanitatea sax inţe-
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resslă kiar all& kreditoriloră uere ss n& se n5ns 

ssb nesenă (art. 213, 214 mi 215). De axmeea legea 
nermite sindiuiloră a were sp n& se nănt săb ne- 

veni, sai a skoate de ssb neuegi srmstoarele obiekte: 

1 Vestmintele, mobilele mi toate Ikrzrile ne- . 
uesarii ssălsi nersonală all falitalzi mi allă familiei 
selle.  Aueasts mesărs este nreskris dintr'ână ade- 

verată simtimentă de. amanitate ; 

2 Lkrerile sămnsse la o grabniks strik5aisne 

- sat la o învederats skzdere de nreuă. — A Isa as- 

somenea, lskrari înkise ssb meueni este a kazsa 0 a- 

deverats nagsbr kreditoriloră. 

3 Obiektele kari serveskă la esnloatania fond- 

Isi de komeruiă, knd aste esnloatagit nă ară nă- 

tea sm se întrersn fsr5 nagsba kreditoriloră; aura 

sant maminele, &neltele, animalele de esnloatare, ect. 

Înss, “mentrg ka, obiektele konrinse în welle din 

rm doze numere, s5 ns se noats skimba saă as- 

ksnde, legea voemte ka ss se înskris kz nreuslă 

loră ne o liste formats de sindiuă, faus kă jădeksto- 

relă-komisară kare va săbskrie aueaste liste. 

[le de alts narte daka sindiuii voră afla de kă- 

viinuz a vinde lskrzrile săinsse la strikzuisne, saă 

la skwdere de nrenă, saă a ksroră întreginere ko- 

sti mzltă, mrekzm kaii de Isksă, se voră adresa, la 

judekstorslă-komisară ; mi nămai auesta le va mer 

mite a faue vînzare. 'Totă ks aseaste aztorisanib 

kats s se rmeze mi kontinăarea, esnloatrii fond- 

Isi de komeraiă (art. 214). NI 

4 Registrele. — F'ore registre sindiaii nă ară 

stea ksnoamte nosiuisnea falitălză, nă ară nstea re- 

dakta saă komnlekta bilannlă. De aueea legea ziue
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ks se vor skoate de ssb neuen uri se voră da sin- 
diailoră de kztre Jădekstorslă-komisară, kare le va, 
nămerota mi narafa,' mi va konstata ne skertă în- 
tr'snă jărnală allă seă starea în'kare le va fi aflată, 
Hentră ka ss ns se noatr faue niui o frasdr asă- 
ra lor&; | 

5 Ilolinele, biletele sa& ori-ue alte titlari, a kz- 
roră skadinur este a ajunge în kărsnd, sat kari 

„Voră fi sănnăse la akueutare, sa% nentră kari va tre- 
bzi s5 se ia mesări asigurztoare. — liste învederată - 
ke daka aueste titluri voră sta înkise, sară adzue 
o'mare nagsbr kreditoriloră. Sindiuii n ară mtea 
s5 fak a se nlmti kreanpele falitslzi, daka noliza, 
saă biletzlă ns sară nresinta, la skadinu snre a se 
ulzti saă sare a se akuenta, daka nentrs ori-ue altă 
titls nă sară lza-mesări ka sm se wear ulata loră, 
35 se întrerăus ureskrinuisnea, ect. .De aueca, aue- 
ste efiekte se deskris mi se d sindiuiloră sure a 
îmulini banii. Jădekztorglă-komisan:ă onrermute nentră. 
dînsălă o însemnare de sămele konmrinse în aueste 
effekte, de nzmele debitoriloră uri de enoka skadin- 
ue, nentră ka mai tprziă se le noats -treue în in- 
ventariă, 

Toate uelle-l-alte efekte sant assemenea, înkre- 
dingate sindiuilorg, kari voră strnge sămele konrin- 
se întrînsele, dendă kitanize de nriimire. 

| Sindiwii mai aă înks drentală se deskiz, skri- 
"sorile kari voră fi adresate kmtre falită.  Daka, fali- 
tălă este de fans, moate mi ell& asista la aqeast 
deskidere. Aueastz mesărr este nesesars , fiindă-ks 
în aste skrisori se nots afla valori, saă eva skrieră 
kari s5 inţereseze masa aktivălzi sag Nasivălsi,
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Ile ling awestea, tot din kazsa &nză simti- 

mentă de &manitate, falitsl& va mătea dobîndi nen- 

îns ellă mi familia sa ajătoare de xrant din masa 

komâns a falimentălăi (art. 218).  Ameste ajztoare 

se voră otsrî de tribsnală dzne nronănerea sindi- 

-giloră. ă A 

Falitsl&, daka e de bsns kredinus, kat s5 

lamineze ne sindiui assnra tstoră kestisniloră kari 

intereseaz» masa kreditoriloră (art. 219). Ama sin- 

diuii ax datoria s5 esamineze mi se înkei's repistre- 

le, snre a-mi mătea forma o idee assnra nosiziznei 

falitelsi în ranortă kă aueia ks kari a traktată. Fa- 

litalt kate sm fir kemată sure a se afla fa la a- 

acasts omeranisne. De n va veni, i se va ordona 

formală sm se nresinte în sorokă de 48 de ore. Da- 

ka va sterăi în refesălă set, moate kiar s5-IUi near- 

2 libertatea ue i se va, fi lesată nrin aktală de de-o 

klarare a falimentălsi. Dar saă de va fi liberă, săă 

de n va fi, n se moate nresinta, nrintr'&nă manda- 

tariă de kzt& din kasse bine-kăvîntate, ksnoskzte 

mi amobate de judekstorslă-komisară ; kzi esnlika- 

pisnile date de falită sant totă de &na mai îndests- 

Iztoare de kstă auellea ae sară da de mandatarslă 

seg. De aueea legea nriimemte E5 oare-kare diffi- 

kaltate me auestă mandatară. 

Legea, mtim , a imnmssă falitălză, mai nainte de 

deklararea; falimentălzi, obhgamiznea de a redakta mi 

de a demsne bilannălă seă. Dar daka talitslă n a 

esekstată aueasta, remne atănsi ka sindiuii s3 fot- 

“meze bilanuzlă, ajztends-se E registrele uri selle-l- 

alte xîrtii alle falitalzi, reksm pui ka mtiinuele nerz
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sonale ue vor& avea. Bilanusl&. ama redaktată, se 
va denzne la kanuelaria, tribanalslzi (art. 220). 

Dar aueastr redaktare a bilannzlsi noate da, lokă 
la mslte diffikzlteui, moate avea trebăinus de mslte 
esnlikagizni (art. 221). De asea legea dz jsdekzto- 
rălzi-komisară fakzltatea de a întreba ne ori-ue ner- 
soans asănra kazseloră ui sirkămstanueloră falimen- 
tsi, mi asănra formrii bilannălzi. Ama Jădekreto- 
rălă-komisară noate ss konsălteze saă ne falită, sas 
ne skriitorii wi servitorii sei, saă ne femeea, konii 
mii rădele selle, sax ne ori-ue alt nersoanz.  Ilre- 
sintarea awestoră nersoane este volntar5 nămaă; jă- dekztorzlă-komisară n are drentăl& ka sp-i silea- 
sk a se nresinta, | | 

Falimentslg moate ks s'a deklarată dame moar: 
tea, falitslzi, saă moate km asesta a mărită în zrma deklarsrii falimentalzi (art. 229). În amîndozz aue- „ste kaze vedava, konii mi mormtenitorii falitslzi a drentslă ss se nresinte saă înmi-le, sat rrinti'znă mandatară, la faserea bilannzlăă nrekăm imi la toate aelle-l-alte oneranisni alle falimentălzi.  Auesta e nă- mai &nă drentă nentrs dînmuii, iar nă o datori ; kzai ci n s&nt faliui. Konii aă avwestă drentă kiar knd nă s&nt momtenitori, nentrs kg totă de ana ei ax interesă a konserva kărată memoria tatei lorg. 

  

SECȚIUNEA II. 
PENTRU RIDICAREA PECEȚILORU ȘI INVENTARIU, 

Daka nevenile ară sta nrea mshtă timnă ne bx- - Dările falitalzi, se înmelege ks mslte valori ar& re-
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msnea nenrodzktive, uri ks aueasta sară adzue na- 
gsbs kreditoriloră (art. 223). De aueea legea oblig 
ne sindiui ka în uelle dîntii trei zille de la nsmirea 
loră, ss uears de la tribsnală aridikarea neueniloră, 
mentră ka îndats ss se oksne ks inventarizlă saă 
katagrafia averei falitslzi, kare va fi fans, saă se va 

kema, într'sn& modă offiuială. Daka, sindiuii, lessnd 

„95 treakz astă termenă fer a xeklama, voră faue s5 

tasks vre-o nagsb, vor fi resnsnzstori ktre kreditori. 

Kztă desnre redaktarea inventarislăi, legea a 

lsată meszri nentra ka, auestă inventariă ss fir k5tă 

mai esaktă mi mai fidelă (art. 224). Ama, legea 

voemte ka sindiaii ss redakteze inventarizlă în doze 

esemnlare, fans ks jsdekstorslă-komisară, kare va 

săbskriz ne fip-kare zi ueea ue se va fi Iskrată, nen- 

trs ka ori-ue alterani s5 devin imnosibile. &n5lă 

din aste esemnlare va remsnea la sindiui; altzlă, în 

sorokă de 24 ore, se va demne la kanwelaria tri- 

bsnalzlsi, smve a se konserva mai sigără ui a se 

mstea konserva mai lesne de ueă Walls treilea. 

Sindiuii snt liberi a se ajăta la fauerea inven- 

tarislzi, nrekăm ui la aurezirea, lskrăriloră , kă oră 

gine voră jsdeka de kăviing6. 

Ile de alts marte, Iskrzrile kari nă sat masă 

ssb neueui, konformă ks art. 213, uri all kproră 

inventarit se va fi formată, se esamineaze iarbuti 

din no5, mi se mennioneaze în inventarislă generală. 

Dots în modzlă auesta se va forma, inventariglă, 

Ind falimentslă se va deklara dune moartea falit&- 

Isi, mi daka nz se va fi fekătă zn% altă inventaniă 

înainte de ast» deklarare (art. 225). Ama, daka ds- 

ne moartea falitalzi monmitenitorii sei nă vor fi fekstă
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inventariă, sa% daka falitali va masi înainte de a 
se înkeia inventarizlă, aueasts misiăne va, fi ne sea- 
ma sindiailoră, fag kă monitenitorii, kari, nevcind 
a veni, se voră kema într'sng modă ofâuială, 

Falimentzlă n are totă de na aueearni nats- r5. Kste o datz, dane km vedem, ia nxmele de bankrstă, imi se nedenserute. „Legea voeurte ka ri- bsnalulă si ab kănomtinus kstă mai kărend de- 
snre natăra falimentalzi. De aueea, sindiuii trebue în 15 zile de la nxmirea loră, ss dea, judekstorulsi 
komisară ăn ranortă în sksrtă desnre starea aua- rintă a falimentzlsi, desnre kazsele mi rrinuinalele 
lzi sirkămstanue, nrekzm mi desmre natra, ue nare a avea. Jadekptorzli-komisară va transmite tribna- Islză auestă vanortă, îmnresn5 k observmrile selle, Daka ranortală n sa densă în sorokală aretată, jădekstorslă-komisară katr înkr ss arate tribănals- Isi kazsele auestei întprzieră (art, 226). 

Dar nrokzrorzlă tribănalzlzi nx este legată ss ânntente  auestă vanortă (art. 227). Misiznea sa este de a kzsta si vaz daka în falimentă se afis vre-o frazdz sure a konstata mi mere medeansa ei. De a- meea ellg are drentslă, mai nainte kiară de ase tri- mete ranortzlă de kare vorbirsmă , de a merge ori knd la domiuilizlă falitslzi, a se afla fas la for- marea inventarizlsi mi a uere sz i se komaniue toa- te aktele, registrele sax xertiele attingztoare de fali- mentă.
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SECȚIUNEA II. 

Pentru vândarea mărfurilor şi bunurilorii. miscătore 

| şi pentru împlinirea banilorii. 

__* Dune we sa lzată mesări nentră ka ss se kon- 

serve integre benzrile falitălzi, legea a trebaită s5 . 

se oksme de messrile kari redskă aktivălă în mone- 

ds, sure a mătea fi îmuwzrită între kreditori (art. 228). 

De aueea legea, rreskri» mai întîiă ka îndats ue se - 

va termina inventarisIă, msrfrile, banii, zanisele, 

- registaele, xwrtiele mi ori-we Iskră misktoră allă fa- 

_litălsi, se voră. da în mwinele sindiuiloră ,. kari voră 

ssbskris de a loră nriimire din josălt inventarizlzi. 

Sindiaii, îndatr ue voră nriimi aueste bsnzri, 

mrozedă la, vinderea m'rfsriloră uri Iskrgriloră mis- 

kstoare, îns kă aztorisagia tribanalzlăi, kare 

ns o. va da mai nainte de a askslta me falită, saă 

uellă nznină mai nainte de a-lă kema formală ka 

s5-15 întrebe (art. 230). Totă tribanalzlă va otprt: 

daka vpnzarea se va faze nrin băn's tokmeals saă 

mrin mezată. | 

[le de altz naste, sindiuii voră kontinza ss îm- 

ilineask datoriele ue are ss ia falitslă (art. 229). 

Fiind-ks namai er aă drentslă ss intenteze oră-ue 

akuisne, se înuelege ks trebse sp ears - mi nlata 

kreangeloră.  Tlentră aueasta nă Îi se mai were aă- 

torisauia tribsnalălsă; ku aueasta le-ară fi îmnede-. 

kată nrea măltă . akuiănea. Este destulă ks lskreazb 

ssb nrivighierea jsdekstorzlsi-komisară. 
| 

Dar nentes ka îmnlinirile de bani se se noat'b
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fae mai lesne mi ka mai msuine keltseli, legea nemnite sindiailoră ka ss noats intra la, învoeals în kază de kontestagiz (art. 231). Ori-ue învoealz, saă mai bi- ne ori-ue transakyiz Nresăunzne ănă sakrifiaiă din amsndoze meruile. În: mrinainiă dar nzmaj avuella, noate transige, noate intra la învoeal, kare are drerr- tslă ss sakrifive, adik ss înstreineze Iskrălă. în ntivinga bsnzriloră miskztoare, uitim ki5 sindiuii ax drentslg a le înstreina, de mi ku oare-kari restrik- Wii; este dar logikă ka ss noatt mi ss transigeze asănra loră. Kstă desme uelle nemisktoare, 1z- krală e mai difiuilă; kai ci ns ax drentslă a le înstrzina,, ui n&mai a le administra. Ku toate astea, “fiind-ks ka administratori, ei a drentălă a, intenta, "ori-ue akuisne relâtivg la mobile sax la imobile, mi nentră ka, nrekăm am zisă, s5 se înlesneaskm îmnlinirea baniloră Uli terminarea kontestanieloră, legea n'a mai feat nisi o distinkgizne, Ea ds drentă sindiuiloră, ka, ks voea jsdekstorslsi-komi- sară, kemsndz-se mi falitală, ss moatE intra la, în- Voeals nentră toate kontestaniele atingptoare de ma- 55, fis relative la lskrari miskztoare sax la elle nemisktoare. 
Daka Iskrălă kare faue obiektală transakyiei e- ste de o valoare neotzrits, sai mai mresusă de 300 lei, transakyia nx noate avea tri mai nainte de a se adeveri de tribanală, Falitslă se va kema la a- Meast5 adeverire, ui va avea drentslă a se onsne la. transakyi, Simnla sa onmsnere, va fi kiar destală ka s5 onreasks transakyia, daka, va fi vorba, de znă Iskrs nemisktoră. K aueasta se m'rgineuite dren- tzlă sindiuilorg. Legea n voemte ka falitalg sr fis
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desnziată de nemiskmwtoarele selle fer voia li; fi- 

ind-k% moate nrin konkordată ell& se va nzne iar în 

kanslă affaueriloră selle. 

Banii ue se voră strînge din vinderi mi îmnli- 

miri se voră demsne la tribinală, dame ue mai în- 

Hi5 se vor skwdea. diferitele keltseli (art. 233). Ară 

A fostă în adeveră o imurădinur ka auesti bani sp 

stea în mwinele sindiuiloră. De auweea, legea voemte 

ka în aelle dîntiiă trei zille de la nriimirea săme- 

loră, sindiuii s-mi arate jsdekmtorzlsi-komisară. o 

dovad înskrisă de densnerea baniloră la tribsnală. 

Daka voră întmrzia, ui voră lesa sm treakp mai 

malte zile neste elle trei nreskrise de lege, sindiuii 

voră nluti dobînds nentrs zillele ue voră tree maă 

maltă. | 

De va fi trebzinuze ka auesti bani ss se reia, 

de la tribsnală, sure întimninarea differiteloră kel- 

tseli, saă sure a se nlwti kreditorii, sindiuii voră a- 

dresa, la tribenală o merere, kare va fi îns mai în- 

ti% esaminats nui anrobate de jsdekmtorălă-komisară. 

Ks toate astea, daka se voră ivi oare-kari îmuroti- 

viri nentrs ka auestă bani s5 nă se ia, sindiuii katb 

ss le kombatre, mi se le desfiinzeze mai întîiă nrin- 

to otprîre jădektoreask'b: nemai atsnui voră nă- 

tea, Isa banii. 

În fine tribenalslă noate sb ulzteasks din s%- 

mele ue are denzse, dadrentslă, în minele kredi- 

toriloră, dune o foae de îmwsrpive fekste de sindiui 

mi anrobats de jsdekztorulă-komisară. Auestă miz- 

lok&, de mzlte oră e mai esneditivă , mii hai sigără. 

Fiind-km Iskrbrile falitălză notă de msălte ori fi 

nrea, trebsinuioase, măi kă seam'b knd £ vorba de
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îmnlinire de nisi, legea dz sindiuiloră fakăltatea, 
de a întrebăinua ne falită în administrarea, lor, knd 
va fi liberg (art. 232). Se înmelege. însm ks a- 
east Iskrare a lui kate st fim limitată, ana în 
kztă ss ns aibs, înth'auestă modă indirektă, admi- 
nistrarea bsnsriloră selle. De aueea jădekwtorglă= 
“komisară va otzri kondinisnile Izkrpiiă Isi, mi ra- 
nortsrile selle kz sindiuii, Totă jsdekrtorzlă - noate 
în auellarui timnă sp-i însemneze mi o leaf ue ară 
nătea Iza nentră lskrarea sa, - . 

SECȚIUNEA. IV. 

Despre actele asigurătore. 

Illtim ks na din atribsnisnile sindiuiloră este konservarea bsnzriloră falitalai, Înte'axestă skonă am |. vezstă k% ei nănă mi aridike neuenile, formeazz in- ventarizlă, vîndă mobilele sznnsse strikzaisnei, sas m'ifările mi toate miskmtoarele daka, snt axtorisani. 
Totă aueasts natar de akuisne o vedem . zrmsa- dă-se uri în sekniznea noastre. Sindiuii Iskteaz în nămele masei kreditoriloră snre a konserva mi a a sigăra drentarile falitalsi relative la Iskrgrile misk- toare saă nemiskztoare. Ama sindiuii voră întrerene rreskrinnisnile,. voră îmulini nlata kreanneloră, voră nleda nentră falită, voră nresinta titlrile la skadin= Nb, voră sekăestra Iskrarile debitoriloră, sax voră Isa int gagiă nentr asigărarea kreangei: toate me- sări, kari, dăne km vedem, minteazx la konservae vea bsnsriloră din aktivală komsnă (art. 234). 

a ieri
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SECŢIUNEA V. 

Despre cercetarea. şi adeverirea datorielorii falitului, 

Ilînw la konkordată uea mai imnortants onera- 

pisne a, falimentlsi este aueaste adeverire, saă mai 

bine aueaste verifikanie a datorieloră, ue fakă 

marte din nasivsl& komsnă. Ilin deklarania falimen- 

talsi o msluime de valori se aflz retrase din wirkz- 

laui5 ; legea a voită s5 fak ne kreditori sP-uri ia 

stă mai karsnd drentsrile loră. Înss mai nainte 

de a se faue aueasts mlate, trebue ka ss se ia me- 

sări smre a se asigsra desnre veritatea kreanneloră 

ue se nresinte.  Ori-ue kreditoră este dar obligată 

a-mi nresinta kreanga snre a se esamina ui verifika. 

Smre a se înlesni aueaste verifikare, legea im- 

_msne kreditoriloră, ka îndat dsne deklararea fali- 

mentslzi, sm-uri nresinte la tribsnală tătlzrile krean- 

peloră loră îmuresnz k5 o konib săbskris de dîn- 

mii (art. 235). Aueste konii, dme ue se voră kon: 

fronta ks originalele, se voră denzne la grefs. Kre- 

ditorii “nriimeskă înanoi o adeverinurt de nriimire, 

îmnresn ks titlurile loră originale. Koniele ama 

denzse, se voră nreskrit din noă îmnurezn'b kă toa 

te skimbsrile ue li se voră fi fpkută knd sa% kom= 

narată kă originalele. Aueste konii voră servi . de 

bass tribunalslzi sare a kznoamte ne kreditori, uri 

a se nztea konvinge nn în de gradă kreanuele 

lor sant adeverate. - 

Îiltim ka dune art, 206 (n 260), knd se ns- 

meskă sindiuii definitivi, kreditorii sănt obligară ka 

=
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în 15 zille de la deklararea falimentshă, ss se nre- 
sinte la jsdekstorzlă-komisară uri la sindiui sure a-ură 
demne titlrile i dokumentele loră.  Auei kreditori 
kari nă-uiă voră fi dată titlurile niui la sindivi, niui 
la, grefa tribănalălsi, se voră înmtiinua nrin orga- 
nălă Băletinălsi ofisială wi nrin adrese nartikzlare 
din nartea, jsdekmtoriei, ka în sorokă. de 20 de zille 
de la data înratiinuprei nrin Baletină, sz se nresin- 
te sax înmi-le saă mrin nrokratoră, kx dokzmentele 
mi fitlarile lorg, sax la sindiui, sa& la grefa tribu- 
nalzlzi konformă k art. 235, , 

Kreditorii, all kroră domiviliă în Ilrinainată 
va fi în altă lokă de kztă auella znde se afis anre- zată tribsnalslă, voră mai avea, neste aueste 20 de zile, o zi mentrs fim-kare mease ore de denzrtare între lokzlă znde se afis tribănalzlă ui domiuili- 3l& loră, 

lar kreditorii allă krork domisiliă va fi afarz din Ilrinuinată , voră avea snă sorokă de 120 de zile 
(art. 236). 

Trei zille dzne treuerea, soroauelor& alkordate a- uellora ue lokzeskă în. Ilrinsinatg, se va mi înuene Mersetarea mi adeverirea datorieloră (art. 237). Ilrin rmaâre n se armteante mi treuerea . sorokălzi auel- lora ue lokzeskă afars din Ilrinuinată. Lokslă, zioa mi ora knd are sr se fak verifikarea, kreanyeloră ge însemneaz» în înmitiingarea ue amă zisă E se faze în artikolzlă mrewedinte, Dar nentr mi mai maltz Sigărangb , mi nentră gravele konsekzinye -ue atrage nevenirea kreditoriloră ,- legea. voemte ka s5 li se mai fak ănă all doilea. anznpiă -snevială, as tstă rin Bletină lată nui arint”0. uirkglars a Ja
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dekmtorici, în kare ss se arate esklssivă lokslă uri 

zioa verifikmrii: kreangeloră. | 

K'stă desnre verifikarea kiară a kreanueloră, ea, 

se faue între fiz-kare kreditoră sa% renresintantelă 

seă mi între sindiui, de fas kă jsdek'torălă-komi- 

sară, kare va mi forma nentră aveasta &nă nrouesă 

verbală. . A 

Se noate îns ka kiar sindiuii se fi kreditori; 

ns notă atenui s-ui verifiae singără kreannele; koră 

ară juka rolă de narte uri jădekmtoră în axellami 

timnă. "De aueca legea ziue ks kreanxele sindiuiloră 

se voră verifika' n&mai de judek'ptorslă-komisară. 

ni kreditoră, a korsi kreangb se vă fi veri- 

fikată, adikm se va fi mriimită mi se va fi trekstă 

în bilangă, nmoate ss se afle fas rui la verifikarea 

kreanpeloră uelloră-l-alui kreditori (art; 238). Ellă 

are drentslă si kombats dovezile me se voră adzue 

de auestia, nrekăm nui validitatea, kreanuei loră. Fa- 

litslă va avea auellami drentă. E 

La, verifikarea fiz-kprei kreanze jadelstorslă. 

komisară formeazb 5nă urouesă-verbală desnre toate 

kste se fakă (art. 239). În auestă nroxesă-verbală 

se va areta domiailislă kreditoriloră mi allă manda- 

tariloră loră, o însemnare ne skartă a kănrinderi ti- 

dlriloră, o mennizne desnre toate skimbsrile ue se 

vor fi fokată într'însălă, mui în fine daka kreanna 

să uriimită saă n. 

[le de alt uarte, este de interesslă masei kre- 

ditoriloră a se evita, ne E5tă se va mătea, nroue- 

scle, în verifikarea kreanueloră (art.. 240). Kai, 

daka -fim-kare kreanub,; mal kă seamb aelle mivă, 

a da lokă la 5nă nrouesă, aktivală se va afla ab-
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sorbată nrin keltaelile nroweseloră, De aueea legea voermte ka jsdekstorslă-komisarg $5 se serveask kz toate mizloauele nosibile snre a se lzmina mi a evita, &nă urouesă. Ell& noate sere, kiar de sinemi, ka, kreditorzlă si adskm registrele selle, sa daka do- mixilizlă se se va afla într'ană lokă mai denzrtată, va rsga ne tribănalzlă lokală ka si trimean5 &nă estraktă dsne aueste registre, | 
Dsne ue o kreanms verifikatr se va afla de bz- n5, se va treue în nrouesălă-verbală kr ktare este rekănoskată ka kreditoră legitimă nentrs kstare să- Mb; anoi sindisii voră ssbskrirg kiară ne titls „km kstare sa nriimită între kreditorii falimentalzi nentr& kztare sim (art, 241).« Jsdekstorzlt-komisară va, săbskris mi ellă aweastr deklarare. | Ile ling aueasta, fiz-kare kreditoră, în sorokă de ont zile de la verifikarea kreannei selle, va fi datoră sr afirmeze. înaintea sindisilorg uni jsdek'to- rălzi-komisară, ks kg adeverată kătare kreanu este a sa. Kz modzlă auesta legea, a voită sr întrebin- Keze nă mizlokă morală snre a se asigura mi mai bine de sinueritatea kreanyuci, ui snre a denzrta frazdele totă de una nosibile în ast materii. Între aztori este o disksuizne daka ast afirmauis a kreditorelui kat5 sat ns sr: se fak nrin jărsmîntă. Kredem înss ks jorsmîntulg este o dovads sneuials kare se nre- skriz de lege numai în nimnte kaze determinate, Ilrin ărmare nă se noate admite mi în alte kaze znde le- gea ns-lă nreskris formalg. 

S5 esaminsm akm mai mălte mesări kari se iaă de lege, nentrz ka, în kază de kontestayia, krean-
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pei, s se termine nrowesslă kstă se moate mai iste, 

snre a ajsnge mai renede la liksidania falimentelzi. 

O kreanus moate s5 fi kontestats saă în esi- 

stinga ci kiară, sa% în valoarea ei, saă asnra di- 

verseloră nrivilegii, ori inoteue kari -o garanteazs. 

În kază! dar knd o kreanus va fi ama konte- 

stats, legea. nentră a grsbi terminarea kontestagiei, 

atoriseazs ne jdekntorslă-komisară ka, fpr5 a mai 

kema înainte-i ne kreditoră, ss s5ăn5 kassa nrin- 

- mană ranortă tribănalzli de komeraiă, kare va Jă- 

deka înt'znă termenă skărtă (art. 242). — Daka tri- 

bunalslă voenmite a avea mai mălte mini asăura kon- 

testaniei, noate, mai nainte de a da otprirea, s5 . 

înanofeze kazsa iar la jădekptorălă-komisară , nentră 

ka auesta ss esamineze kontestania faub ka kredi- 

torglă mi kă alte mersoane we-lă voră rstea lămina. 

Tribsmalslt anoi va jsdeka avsndă în vedere auestă 

ranortă all jsdektorzhă-komisară. 

Am vezătă în art. 236 wi 241 ks se dz oare 

kari soroaue. mentră ka kreditorii ss se nresinte 

ka kreanpele loră sure a le verifika mi afirma. O 

date ue aueste soroaue trekă, vom vedea ks se 

faue o konvokare a kreditoriloră, spre a se adsna 

mi a delibera asărra konkordatslăi. În aweasts a- 

danare figăreazb nsmai kreditorii a ksroră kreange 

sa verifikată. S5 nresănnănem Îns5 ks 0 kreanu'b 

este kontestats , kB: axeaste kontestagi5 are 55 ads- 

ama în krtă st n5 se noats termina 
kw întrziere, 

konvokarea 
înaintea. enoaei ksndă. are s5 se fak 

nentrs: konkordată. Kreditorlă, a krsi kreangre e 

kontestate, kat 0ars s6 se esklsde din adsnarea 

konkordatsli? Iloate ko kontestania me i se faue
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este injăsts, imi ellă se afl linsită de snă drentă ue îlă intereseazs. Iloate iar k'5 nrouesslt este gravă, în kstă intereseaz toatr masa kreditoriloră, mi ară fi nelogikă atanui Ka konkordatălă sr se fak în linsa snzi assemenea kreditoră. Dar noate iarbă KE nrouesălă e neînsemnată, unii ară fi absărdă ka nentră dînsălă s5 se înterzis deliberagiele assnra konkordatslzi. Km dar 55 se îmnaue toate aueste interese ? Legea a aflată snă mizlokă destulă de nats- rală (art. 243). Daka kontestania se afl kiară înaintea tribănalzlzi de komeruiă, awestă tribnală, konside- rendă diversele Sirkemstange se vbzărimă, va o- tert daka adznarea Hentrs konkordată kate sp se amîne, saă daka kata SE se fakr îndatr. De se va amîna adznarea , se înnelege ks konkordatală n% se va disksta de kztă dăne terminarea kontestaniei. Da- ka din kontra aveast adsnare se înuene îndatr, kre- ditorzlă, a krgi kreanum e kontestats,, se admite lui €llg a lia narte la deliberrile konkordatălzi. Dar Hentră k5tr sămz? Aveasta n se noate mtis nn la terminarea, kontestaniei. Ka toate astea, tribana- lslă în otprtrea sa arats nrovizorig nentră kpts ssmr kreditorzlă trebse sr fig admisă la adănare. 

saă kriminale (art. 244). În kazală amesta, fondzlă kontestaici se va jădeka de aueste tribanale. Ky toate astea tribinalzlg. de lomeruig nămai va otpri daka, adznarea Hentrz konkordată are s% se formeze „88% are sr se am'sne. : Kztg desnre năntălg daka kreditorglg. katz sp se admite NTOVizorig în asti a»
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denare, mi nentră kt săms, nămai tribsnalslă ai- 
vil& o va otprf, într'ană termenă skartă, fer alts 
mrowedărr ui nămai dane 0 netiuisne a sindiailoră 

înkănomtiingate kreditoralzi kontestată.  Kazsa este 

k5 adestă tribsnală, oksusndă-se ks fondzlă konte- 
 stapiei, nămai ellă nosede elementele neuesarii: snre 

_a nrevedea daka kreanpa esiste în totală saă în 

narte. | | 

Kend kontestania fane obiektală snei instrk- 

pisni kriminale saă korekuionale, din kasss de nla- 

stografi5, bankrztă frasdslosă, îngelzaisne, ect., totă 

tribsnalslă de komeruiă va deside amznarea saă în- 

uenerea adănzrii. Îns5, daka adsnarea se va forma, 

tribsnalzlă kriminală n va mătea akorda ka kredi- 

torălă kontestată si ia marte la dînsa. nrovizoriă, mi 

nentrs atsta săm5; k5ui misisnea astsi tribsnală e- 

ste de a se okăna de akuisnea nsbliks, iar nă de 

interese urivate. Se va uztea dar faze konkordatălă 

fir5 konkărinua kreditorăli kontestată. Ka. toate 

astea, noate ke kreanua li se va afla mai tprziă. 

kz este jssts; nă trebse dar se ssftere din kassa 

injăstulzi atakă ue i sa fekztă. “De aueea, în di- 

stribspisnele we se va faue, se va nsne de o narte 

o sumr oare-kare snre a se nlzti kreanga kontestats, 

daka se va afla bsns. 

Ori-ae kreanuz, fiv simuls, adik5 kirografar, 

sa% inotekar ori nrivilegiate, este S&Un395 la veri- 

fikare (art. 245). Ks toate astea aueastb verifilkar6 

nă stinge drentală kreditorslsi de a ărma snesială 

vindere a Iskrulii inotekată saă nrivilegiată. Se 

poate îns întîmaa ka, kreanua fiind& nekontestat, 

nămai nrivelegizlă saă inoteka sp fak obiektslă kon:
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testauiei, Se kade atsnui ka kreditorzlă si fi es- klzs& din adsnare nentră konkordată ? Nisi de kan, Kreanna, sa, ka simualz, ka ordinar, nă este kon- testate. Legea dar. îi de drentală, ka frz inter- vennia, tribănalslai, s ia narte la deliberaniele kon- kordatslzi, ka sn kreditoră ordinară. Va remsnea, nămai a se jsdeka dăka mi inoteka sat mrivilegială seă sănt valabile. 
| Legea kazts totă de sna ka, likidania falimen- tului. se se fak tă mai k&rsndă (art, 246). De aieea sorokălă aretată entry verifikania mi afirma- Nia kreanneloră nersoaneloră domiuiliate în Ilrinainată este snikă; nimikg nu-l mai noate nrelsngi, - niui kiar& sorokalg akordată liersoaneloră domiuiliate a-. farz din Ilrinuinatg, Ilrin srmare, îndatr dzire tre- derea soroaueloră rentră verifikare Iri afirmare , re- gălate urin art, 236 uri 241, se vorg mi înuene ls- krzrile konkordatslzi 1; velle-l-alte oneranisni alle falimentalzi, Dar kreditorii domiviliani afar din Ilringinată n ax avătă noate timnă. ka si se nre- sinte kă. kreanuele loră. De azeea vomă vedea, în. 

k'erii akordate kreditoriloră amezani în Ilrinainată, nă se moate faue niui o îmn'bruire a Fanitalriloră falimentalză (art. 247). Dsne esnirarea, auestoră so- roaue mi diskniznile konkordatslsă, tribsnalzlă va ordona îmnrnirea, între kreditorii - kare-uri voră fi verifikată mi atirmată kreannele. Kzt& desnre kre. ditoriă,. kari vorg Issată s5 treakz, soroauele,le-
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gale far a se nresinta, la verifikarea sa5 afirmarea 

kreanneloră, n voră nztea lsa marte la îmweruire, 

kiară de ară fi ksnoskăni, adik kiară daka mi 

voră fi densă titlarile loră mi se voră fi trekstă în 

bilanuă. Ilrin langa loră tpuere ei nară oare-kăm a 

voi ss rensnue la nlata loră. IS toate astea legea 

le dz drentsl& ka sr reklame în kontra îmuruirei; 

în alte kăvinte, ei a% drentslă de onnosiuis, I5n'b 

„la terminarea, Iskrsriloră îmuwrmirei.  Keltselele on- 

nosiuică voră fi negremit în saruina loră. Kz toate 

astea n se kăvine ka ornosimiznea loră se îmne- 

deus lskrzrile - îmnruirei; îmnsruirile înuenzte se 

zrmeaz sure a se termina. Singărălă drentă ue l 

se di este nămai k%, îndats dare formarea OUIOSI- 

Niznei, kreditorsl se va konrinde mi ellă în îmnzr- 

pirile uelle nozi we ară A sr se fak. Ssma nentră 

kare va figăra în aste îmnrpire se va otpri IIrovi- 

zori de tribsnală, mi se va uri măne în reservs, 

nn se va da deaisizne asănra OUNOSINIZNEĂ. 

| Axnesti kreditori nă mai aăd drentslă a Iza ni- 

mik& din aelle d'întiiă îmrrauiră kari s'aă fekstă. 

Legea înss a voită ka nosiuiznea loră si fis Eotă 

se noate mai analogr k5 a aelloră-l-alui kreditori we 

at îmrsruită mai nainte. Ilin ărmare ea le de 

drentslă ka, din fondsrile ue voră fi remasă neîm- 

mbruite, s5 Noat'b lsa o marte analog k5 aueea e 

li sară fi kăvenită în elle dîntiiă îmnrpiră. Ei 

dar ns sent esnămi a nerde de kstă atenui ksudă 

aueste săme n voră fi de ajsnşă smre a akorieri 

partea ue li se kăvenea.



316 
i 

- Lg . 

CAPU Va, 
- Pentru „€oncordatii şi unire, 

SECȚIUNEA [. - 

Pentru chiemarea Şi adunarea creditorilor 

Am zisă ks falimentalg Nresăunăne în general linsa de kredită a nai komersiantă ; ks urin ărma- re insolvabilitatea n este o kondinizne neiesars a falimentălsi.  K toate astea este nrea rară ka uine: va s5 fit deklarată în falimentă fiindg solvabilă. Mai totă de na falimentslă nrovine din. kazsa in- solvabilitrepi. _Kreditorii sant dar mai totă de 'znă esnămi de a nerde; kai aktivălă n este în stare a akoneri nasivalg. Vinderea Lskrzriloră misk'ptoare ini nemisktoâre alle falitslzi, na ajsnge, de ordi- nariă, snire a akoueri nasivălă. Adesea aueasts vin: dere se fase ks sn nrenă josă, în desavantagislă . „kreditoriloră; nai anroă diferitele. kelteseli kari adzue ks sine administrarea sindiuilorg, m-owessle mi alte diffikslteui , sănt atztea kazse kari kontribzesk& a mikmora, aktivală komzn$, - | „ Kreditorii dar afis de mzlte ori mai konformă Kă: interesele 'loră ” & Ibsa iar ne falit în kanzlă a- faueriloră selle, saă dendză. 5nă termenă oare-karg Hentis ka spori nlsteasks datoriele, sa Isssndui o narte din asțe datorii, A geastz învoire între kre-
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ditori mi falită konstitze aueea ue se nămenite kon- 

kordată. Konkordatală dar este n% kontraktă între | 

falit imi kreditori, kari, sa îi akordă. snă termenă 

nentrs nlats,. saă, ne lîngs auestă termenă, îi mai 

las o marte din kreange. De mslte ori. noăa obli: 

gauisne we kontrakteazs falitslă este garantate nrin 

inoteue sa% kazuisni date de allă treilea nersoane. 

Assemenea, girannii asigăreazb mi. mai măltă ne kre- 

ditori, find-ks, în kază de nenlats din nartea fali- 

talzi, ei d'allă treilea voră & resnonsabili. 

Daka. kreditorii n voeskă saă nă notă s5 Trii- 

meask nromsnerile falitslsi, daka în alte kzvinte nă 

se faue konkordatălă, kreditorii se afl atsnui în 

stare de ănire, adikz se ăneskă sare a likida ak- 

tivală falitalzi mia se nlzti nre kstă voră nătea. 

Snre a se miti însg mesăra ue trebe se se ia, 

trebse ka kreditorii ss fi konvokani în adănare ge- 

nerals (art. 248). Ei aă mai fostă konvokară în a- 

dunare generale 15 zille dene deklararea falimentă- 

Isi, sure a-mi da oninisnea, loră asănra menuinerei 

sat skoaterei sindiuiloră nrovizorii. Aksm legea mai 

_voemte ka, trei zille dzue treuerea termenslăi ot5- 

rîtă nentrs afirmauia kreanueloră (art. 241), tribă- 

nalzl& va konvoka ne kreditoriă verifikaui sa% - ad- 

mimi mrovizoriă, a se adsna nentră formarea kon- 

kordatalză. Konvokarea se va faze nrin Bsletină 1ui 

nrin adrese. smeuiale kari vor& areta obiektălă a- 

danriă. 

Legea, îns nă imrrgne tribanalalzi mi znă ter- 

ment ksndă are ss se fak'b adsnarea (art. 249). A- 

ueasta deninde de înuelenuiznea tribanalălzi. Ară fi 

fostă însz mai bine ka nă twibanalzlă, ui jădek'sto-
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rălă-komisară ss deuidr enoka, kndă are s3 se fag adsnarea; kzui ellă kănoamte mai bine de kstă tri- bănalzlg starea falimentalză, ui diversele selle uir- kămstange.  Ori-kzm ară fi îns, tribanalală va de- ide zioa, ora mi lokslă ksndă are s5 se adsne kreditorii.  Avwestia, se notă nresinta sa înuni-le saă mnin. nrokăratori. Dar, dane km am zisă, nămaă kreditorii notă figura în astg adsnare, a kmrorg krean- Ub se va fi verifikată mi afirmată, sa se va fi ad- misă nrovizoriă, Adznarea se aflz nresidats de jz- dekztorzlă-komisară, 
Falitslă, daka n va fi fostă arestată, sax da- "ka se va fi liberată de kstre tribănală, kate se se nresinte uni ellă la, ast5 adsnare; ku konkordatală este ană kontraktă, kare n se noate faue de kztg ka konsimtimentalg am'sndzrora, rbrmiloră. Ell n se noate nresinta, nrinti' ăn urokratoră de kst& nen- îns kazse bine-kăvîntate ui miimite de Jădekmtorslg komisară. 

tprziă kr se kondamns ka 5nă bankrstargă simnlz. Daka este arestată, n se moate uresinta ; Nresinya, Isi ară f kazss de desordine, krewă Nă S'ară mstea uine a n lesa 95 eklateze nemăluzmirea, si în kon- tra, kreditorilorg, Dar în amtndoze aueste kazari konkordatălă ng se noate forma; ki, dane km amă zisă, Hresinua, falitalsi este neuesarz, Km i S'ară nstea imrrshe kondiniznile konkordatalzi Înr3 lutirea mi voea Isi? Km S'ară imgtea nretinde ka ellă 8 esekzteze 5nă kontraktă, la kare n a lzată hisi o narte? 
| Mali din kreditori n mtiă we s'a mai rretre-
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kztă de la uea d'întîiă adsnare general nentră men- 

pinerea, sa skimbarea sindiuiloră urovizori (art. 250). 

Ns ksnoskă nrin 'ărmare diversele onerauizni ue saă 

fkată, adeveiatele năteră alle falimentslăi , băna saă 

veaoa intenuisne a falitslzi. De aueea legea, voerite 

ka îndats ue adunarea nentră konkordată se va kon- 

stitsa, sindiuii voră faue adznrii &nă ranortă esaktă 

- desnre sitsapia falimentelsă, diversele Iskrpră mi for- 

maliteui ue saă fikstă, desnre bsna sax reaoa kre- 

dinu» a falitălzi, în fine desure “toate airkămstanue- 

le kari ar& nztea lsmina ne kreditori ka szmti6 km 

«5 se moarte în kestisnea konkordatălzi. Dsne a- 

veasta, falitslă saă remresintantelă se& se va askălta 

în esulikayisnile mi nronosiuisnile ue va avea st fak. 

Ranortslă sindiniloră nă se faae verbală, ui în- 

skrist mi săbskrisă de dînmii, nentră ka sp fus mai 

nreuisă ,. mai klară Ii s5 konrinz5 fante mai esak- 

te. Jedekwtorslă-komisară va forma 5n5 nrouesă 

verbală desure toate 'kste saă zisă mii sS'aă deuisă 

în ast adsnare.. - 

  

SECȚIUNEA II. 

DESPRE CONCORDATU. 
— 

Ş 1. Formarea concordatului. 

Konkordatălă ns noate fi lonsimyuită de kstă 

dane îmnlinirea. tătăloră formaliteuiloră ue vezăr'»mă, 

kari tindă a konstata namerslă kreditoriloră un va-
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mi mifra kreanneloră loră szntă sinuere. Kreditorii nosedă atsnui toate dokumentele sure a delibera ku k snonitinus, de Iskrără, | | În adznarea, dar generalz kare se formeazs nen- tră avestă obiektă, i dsne ranortală ue am zisă k5 se faze de ktre sindisi, falitalg faue kztre kre- ditori mrbiemorile selle de învoeals. Kreditorii dis- kăt5 aueste nrougneri, 
rsnkz (art. 251). 

Ilentrs ka konkordatslă ss vă valabilă, nx se 

ini le nriimeskă sa le a- 

întîi 33 konsimyu majoritatea, kreditorilorg, adik jămstate mai măltă snzlă; s. e. daka sznt 50 de kreditori, trebe s% konsimyu la konkordată 26. Ile de alțs narte amesti 26 de kreditori trebue ss re- Iresinte trei Nbrui din natrz, din totalzlă kreange- loră verifikate saă admise Mrovizoriă ; aura, daka to-
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rilorg uellor& însemnani. Din kontra, voenute ka ss 
fie majoritatea în săme, nentră ka nă miuii kredi- 
tori sz uaraliseze akpisnea kreditoriloră uelloră în- 

semnani. IS modzlă auesta se stabilemte znă eki- 

libră jastă între kreditorii uei mii mi între aueia 

ve renresint săme mari. 

Illtim ks nămai kreditorii, kari mi-aă verifikată 
mi afirmată kreanmele, sa aaeia kari sat admisă 
nrovizoră, notă sr asiste la adsnarea nentră kon- 

kordată.  Momtenitorii loră a% axmellauă drentă ka 
mi dînmii,  Aueia la kari voră fi trekztă kreanuele, 

mrin dară saă nrin vsnzare, se băkărz iarbmi de 

auellamii drentă. Se întreabz îns daka o nersoans, 

kamubrndă sat nriimindă rin dară mai msălte 

kreanue de la mai mslui kreditori, va avea în adă- 

nare &nă singsră votă nămerikă,. saă atztea votără 

sui sănt kreditorii de la kari a nriimită kreanuele. 

Se deuide în generală ks n moate avea de krtă 

ană singără votă; kai de mi &nemte maă mslte 

kreanue, îns5 akm a devenită ă5nă singără kre- 

ditoră. 

Se mai noate întîmula ka dintre kreditoră, kari 

mi-aă verifikată mi afirmată kreanuele, snil 55 D5 

se nresinte la adznarea nentră konkordată. De asi 

“a nskată kestiznea de -a se mtis daka majoritatea 

nzmerikg kat sz se kalkăleze dzne nămerslă kre- 

ditoriloră uresingi nămai, saă dăne nămerălă tată- 

lorg kreditoriloră verifikagi. Ama, daka kreditorii 

verifikapi sănt 40, în vreme we se resints nămaă 

30, se întreabe daka majoritatea kate s5 fim de 21 

saă namai de 16? 

Kestisnea e kontroversate. ănii redă k» e
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vorba nămai de kreditorii nresinni, fiind-ks nă- 
mai ei delibereaze. Noi înst kredem kw trebse s5 

se . konsidere toni kreditori verifikani, absinni sax 

nresinui, mi majoritatea sr fiv a ttaloră astoră kre- 

ditori.  Aweasta. înuelege kiar legea knd vorbermte 
de majoritatea totalzlzi kreditoriloră. elle 
trei msrui din natră a kreanmeloră se kalkzsleaze ne 
masa total a masivălzi; mentă ue ss nă fir totă 
ana, imi kă majoritatea nzmeriks a kreditoriloră? 

Kreditorii nrivilegiani, inotekari sat gagisti, n 
iaă narte la votsl& uentră konkordată (art. 252). 
Ama atstă majoritatea în nmeră, kstă uri majori- 
tatea în săme se kalkăleazr Ilesendă-se la o naste 
auesti kreditori.  Kazsa este km auesti kreditori aă 
snă imteresă diferită de auella all& kreditoriloră or- 
dinari: ci aă &nă drentă esklasivă ne lukrerile kari 
fakă objektală nrivilegizlzi, papizlzi saă inotevei ; 
daka valoarea astoră lskrsri este egale ks kreanna 
loră, ei nă vor& săfteri nimikă arin falimentală de- 
pitorelsi; kiar daka ast valoare este mai milk, ei 
s&nt totă mai asigărani de kztă restală kreditoriloră 
ordinai. De ară la marte la konkordată, find 
ast-felă asigura de o marte sâg de toats kreanna 
loră, ei sară areta foarte fauili sure a vota ertzrile 
ue se fakă falitalzi,. kmui aste ertzri sară ulpti nă- 
mai de kreditorii ordinară, 

Nimik& îns5 nă onremte ne &n% kreditoră mri- 
vilegiată, inotekară sai gagistă, ka ss ren&nue la 
garanţia sa.  Atsnui ellă remzne ka ană kreditoră 
ordinară, mi min ărmare noat6 Isa narte la konkor- 
dată. Rensnuarea sa se noate faue în doge modzri: 
tauitr saă esuresz.
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Renznuarea tauitz are lokă kend kreditorală 

asigurată va, la marte la votă. Legea ziue ks sim- 

nla Isi nartiainare la konkordată îlă faze a fi kon- 
siderată, ipso jure, ka km ară fi renănuată la, ori 
ve urivilegiă sa inotekr. | 

Rensnuarea esmresr are lokă knd kredito- 

rălă, mai nainte de a Iza narte la votă, renănuws în- 

tr'snă modă formală la garannia sa. 
Sa întrebată însr daka ună kreditoră moate. re- 

nănua la mivilegizlă saă inoteka sa, nsmai nentră 

o marte a kreanyei selle; daka adikz se moate kon- 
sidera ka, kreditoră ordinară nentrs.o narte din krean- 
u5, mi ka kreditoră nrivilegiată mentrs aea-l-alts 
arte. Ama, snt kreditoră a kerăi kreanus este de 
100,000 lei; moate rensnua la nrivilegile selle nentră 
50,000 lei, snre a Isa narte la konkordată nentră 
asts săms, fr a-mi komuromite soartea garanuie- 

_loră selle mentră ueea ue a mai remasă? 

Bnii astori kredă kr kreditorslă noate nrea bi- 

ne faue asts rensnuare narnials ; k5ui, nentră s&ma 

„la a-kzrii garanub a renănnată, ellă se afis abso- 

lstg în aueeami mosiuizne ka mi &nă kreditoră or- 

dinară; nrin &rmare, ellă noate mea bine ss ia narte 

la konkordată. Art. 252 n se onnsne la o rensn- 

are naruials,; mi de ară faxe-o disnosimisnea, sa ară 

fi injsstz; ksuă se noate ka inoteka saă gagizlă sp 

n mrokare kreditorălsi de kptă o nrea mik uarte 

in krean : tra restă sp nă se din kreanma sa; mentră e uenti E 

noats konsidera ka nă simnlz kirograiară + | 

La auestea nstem resnsnde k5 art, 252 nă se 

mare de lok& a tolera aueaste rensnuate naruials. 

Ellx ziue din kontra ko rensnuarea katP SE fi kom-
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nlektz, uri aueasta ks dremtă kuvîntă. În adeveră, 
„ kreditorsl& inotekară kiar de ară rensnua nentre J3- 
m'sfatea garanniei selle, n se afis în amecaurti mo- 
siuisne ka ană kreditoră ordinară ; ku ellă are deja 
asigărate o narte din kreanna Isi, în vreme ue kre- 
ditorslă kirografară n'are nimikă asigărată. Ilrin r- 
mare well& d'întiiă noate fi mai indalgentă, moate fi 
mai fauilă sure a lesa o mare uarte din kreanye ; 
Meea me noate este kontrariă interessli kreditorzlai 
ordinară. Arg fi dar atsnui o inegalitate între auesti kreditoră, ui legea, a voită ss evite ast inegalitate, 
Ni se ziue îns ks Iskrult ue faue objektălă gagriz- 
Isi saă inoteuei, vînzsndz-se, nă o ss desnzgsbea- 
skz ne kreditoră de kztă în o mik marte. Avweasta se noate nrea bine întîmula. Dar kreditorală atanui nare de krtă ss rensnne la garannia sa, :mi a ga narte la konkordată, avîndă însa o nosiuizne egals kă a uelloră-l-alui kreditori, 

5 observemă îns ks rigsrositatea legei n merge nsnr a esklzde ne kreditorglă nriveligiată sax inotekară kiar din adănarea nentră konkordată. Ellă noate nrea bine asista la ast adanare, de mi nă noate Iza marte la votă. Fiind fauz la deliberzrile e: se fakă, ellg moate vedea daka n este mai kon- formă k3 interesălă sex a renănua la garanniele sne- iale ue are, nui a intra, în masa kreditoriloră kiro- grafari. | 
Ile de alts narte, znă kreditoră nirivilegiată saă inotekară, kare în asellami timnă va fi mi kreditoră simnlz saă ordinară, noate rea bine. lza narte la, konkordată în ueea se nrivernte kreanza sa ordinarp, Legea nressnnsne în art. nostra ks nrivilegizlă,



E
N
I
 

4
 

325 

inoteka saă gagiulă ns se afl» kontestate; atins nă- 

maj nartiuinarea la konkordată adzue ks sine renăn- 

parea la aste garannii. Kndă înst kreanua fiindă 

bsnz, se va kontesta nrivilegizlă saă inoteka, am 

vezătă în ast. 245, ks kreditorălă noate nrea bine 

„s5 ia marte la toate deliberzrile falimentălzi, fore 

ka si nearze drentălt seă de nreferinus, în kază 

knd axestă drentă sară konstata maă tprziă. . 

O datm ae konkordatzlă va fi konsimgită, legea 

voemte ka ss s6 săbskris întraueeanmi sean ii 

fans ks toni kreditorii (art. 253). Brmunds-se alt- 

fel& konkordatslă este nzlă. Ilrintr'ameasta ns se în- 

nelege kz trebze ka, într'o singăre scânus, konkor- 

datelt sm se formeze definitivă; Iskrslă ară fi fostă 

materială imnosibilă. Bn5 kontraktă atstă de im- 

nortantă ka konkordatslă are de mslte ori trebăinus 

de mai mslte seanne.  Kreditori aă trebăinu a se 

înkenomtiinua mai bine desnre moralitatea, falitălsă , 

desnre kazuisnile sa inotexele ue uei Wall treilea 

voră voi se dea nentră dînsslă. "Toate awestea ueră 

diskanisni mi delibergri, kari notă mine mai mălte 

„seanne. Legea. îns goemte kw în seanua, k5nd,. în 

fine, sa konsimuită konkordatălă s5 se mi sabskriz, 

nentră ka ns falitălă sp meargb anoi ne la fis-kare 

kreditoră în narte, Ii SP. nvofite de slsbiuisnea saă 

komnlwuerea si sure a-lă faze s5 săbskri's. 

Daka konkordatală se va fi adontată de majo- 

fzr s5 fb ui aelle trei mrprui 

voră fi aaeste trei DEI, 

meră; legea ami- 

ntă zille; nentră 

ritatea în n&meră, 

din ssme; sa% din kontra, 

îns n se afis majoritatea în nă 

nm de la sinemă adsnarea nentră 0 

ka în astt a doăa seangb Sb se noats kprsta, de



326 

va fi nosibilă, mri majoritatea we linșenite. K modală aresta, legea a voită ka s înlesneaskn formarea kon- kordatălzi, În timuzlă astorg ontă zille kreditorii ue se îndoia, moate. kr uri-aă skimbată oninisnile, uri konkordatală sr, devin uosibil, Dar fiind-ks în ast a doza seanur deliberayziele kat sr fis noză, ui kă totală indenendinte de xelle d'întîig, legea voemte ka mesările ue se voră fi lzată în nrima, Seanus, 55 remsnr fr effektă. Kreditorii ng sant Hinzni a le vesnekta; notă adontă. altele ks totală kontrarii aelloră d'întii, 
| Observsm îns ks fermenzl& de ontă zile nă se noate nrelsngi niui de tribnală, niui de Jădek- torălă-komisară , Di k'5 aueasts amsnare kiară n 

UD se va fi krntată sna din uelle doge majorit5ui. De ns va fi fostă niui o majoritate , konkordatală se konsider ka imnosibilg , Ii nă se mai dp niui snă termenă. Daka în doza Seanut n se karnrste majoritatea ue linsea , konkordatală se konsiderz ka definitivă imnosibilă, 
Konkordatsls se konsiderz mai măltă ka, o fa- voare kare se akoardr ns falită, ka an mizlokă de_a se aridika înaintea, kreditoriloră sei, înaintea kiară a oninizneă nsblize (art. 254, 255). Dar auea. - St5 favoare Katz ss se akoarde numai ănăi debitor nenorosită wi de bun kredinus ; n trebue 5 uro- tekteze mi sg înkoragieze frasda uri reaoa kredinyps, De aueea, legea n voernte ka ss se akoarde snă konkordată 5n5i bankrstară fraxdslosă ; kBui an assemenea falită a komisă o krim'5, - mai n trebe 55 se akoarde nişi o favoare. sui kriminalg, Din, -
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kontra, legea, nermite -a se faze: konkordatală ks snă 

bankrstară simulă ; - kai snă “assemenea. falită, de 

mi este kălnabilă,. îns vina Isi n este- o krim5; 

ellg a fostă. nsmai negligentă, imursdentă, ns a lă- 

krată kă nrekzgetare, kă rea intenuisne: ară fi fostă 

dar urea- severă ka legea sz-lă linseasks de bine- 

fauerea konkordatalză. | : 

Ks toate astea falitslă moate k5 înk nă sa 

kondamnată ka bankrătară frasdelosă, noate k5 in- 

strokyisnea kriminals este nămai înuenste, mi n8 

“se mti: daka falitslă va fi kondamnată saă dekla- 

rată inowentă. Dar este destălă ka instrăknisnea ss 

fie învenst nentră ka kreditorii. s6 nă mai noatb 

konsimyi la konkordată. Totă ue notă faue este ka, 

s5 nă ia nisi o otprîie, mi sp am'sne diskauisnile 

konkordatzlsi nînp. dare terminarea nrouesălzi. A- 

tenui, falitlă, fiindă akitată, “kreditoriiă notă kon- 

simui konkordatslă. i ” 

Daka va fi vorba nmai de 5nă bankrstă sim- 

nls, de mi instrăkuiznea Va A înuenzts, kreditoriă 

notă konsimni konkordatală. Ka toate astea ei moa- 

te km nu voeskă înk a se nronznga, oate ks a- 

“ mteants terminarea urouesglsi snre a se lsmina a- 

sama mwssriloră ue voeskă a I5a- In auestă kază 

legea le dz înkz fakaltatea de a amna diskspisnea 

konkordatslsi nîn's dăire terminarea nrouesălză. 

Dar, ori de va fi vorba de bankrstă simnlă 

say frasdulosă, snre a se ambnă diskauisnea kon- 

kordatslsi nîns la terminarea urouesslui, trebse ka 

sp fim aelle doăe majoritiBuă în nămeră wi în săme, 

konformă kă ast. 251. 

Konkordatslă noate se fi fostă formată într'snă
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modă neregzlată (art. 256). Iloate ks Jsdekztorglă- komisară a Izsată S5 se înueans deliberzrile asănra, li mai nainte de Me toate kreangele voră fi fostă verifikate rari afirmate; noate km majoritiyile uerzte de lege nz s'a îmulinit&; moate kre kreditori neve- rifikani rai neafirmani, saă neadmirrră Nrovizorit ak Iată marte la deliberanii; noate în fine kz konkor- datală n sa konsimuită mi n s'a săbskrisă înti'o singăr3 seanur.  Kă toate aueste neregslzri, kon- 

"NSTI5 la esekzuisnea lasi? 
„Legea le dz amestă drentă.  Ori-ue kreditor&, kare va avea drentelă se konksre la konkordată, Hoate sr-mi formeze ounosinizne,  kendg va afla, motive destzl& de rave. Kreditorii a, kerorg krean- XE n5 sa verifikată mi n sa afârmată, sax ns ax fostă admini Nrovizoriă, ns ag amestă drentă. As- semenea mi kreditorii inotekază, ririvilegiani sa ga- gisti, fiindă skin de la konkordată, ns ax dren- tal ka ss formeze onnosimizne.  Daka 0 voră for- ma-0, s&nt konsiderani ka ksm ară f renănuată la drentslă lor de ureferinyrg, 

E Se întreabz însz daka kreditorii, ari ax săb: - skrisă konkordatală , aă mi ei drentslă ka S5-l& a- 
Se deuide în generală kz auesti kreditori notă rea bine s7 ataue konkordatglă. De Ii a% sbskrisă konkordatilă, ei n notă nerde auestă drentă; kpui aă krezztă ke Săbskris ună aktă regzlată, Legea, nă faze niai o distinknizne ; ea akoardzs drentslă de „Onnosinizne la tori kreditorii, fiz Săbskriitori saă ns,
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Ori-aine ară fi auella kare formeaze onnosinis- 

nea kats $&5 o motiveze, mi motivele kat ss fit 

destalg de grave; nmentrs ka ss nă se ataue kă &- 

mărinue sn% kontraktă kare intereseaze masa kre- 

ditoriloră. Ile de alts narte, nentrs ka falitală se 

ns stea mzltă timn& în inmertitădine, legea voermte 

Ka onmosiuisnea sr se formeze în ontă zille dane 

konkordată: alt-felă este nsl.  Onmnosinisnea mai 

trebse s5 konrinz uererea de înfspimare la ea 

d'intiiz axdienur a tribsnalzkaă. 

Onmosiuisnea kat sr se dea în ksnomtinua 

sindiuiloră mi falitălzi, totă în termenslă de ontă 

zile de kare vorbirsmă. Alt-felă, este fsrs nătere. 

Se noate îns ka kiară sindiuii ss faks ormosinisne, 

Sant mi ei atenai sărmmsuli la axuelleaumă formalitsuă 

Ka uri uei-l-alui. Dar kai a% se înkănomtiingeze OIl- 

nosigisnea?  Daka ssnt mai mălai sindiui, mi n3- 

mai snălă formeaze OHnosiuizne , ellă o va înkzno- 

mtiinua, aelloră-l-aluă sindiai. Dar daka toni sindiaii 

se onmsnă, saă daka a fostă nămită nămai snă sin- 

dikă mi auesta se omnsne, atsnui kate ka tribăna- 

lili se nămeask alui sindiai, Imi onnosinisnea Sb 

se înkănonmtiinueze avuestora. 

Tribenalslă de komeruit este singără komne- 

tentă ka ss jădevue kontestanisnile ue nrovină din 

onnosimăni. Se noate însz întîmula ka aste onnosi- 

uisni si deninde de alte kestizni uivile saă krimi- 

nale, kari esă din komnetinua tribamalslză de ko- 

meruiă. În assemenea kază, ziue legea, tribsnalslă 

de komeruiă îmi va amîna oterîrea sa, mi va Îîn- 

semna onnosantălzi 5nă terxmenă skărtă, nentră ka 

s» meargt înaintea jsdektoriloră komnetingi. O
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datz ue astm kontestare se va judeka, kassa va veni lar la, tribnalzlă . de komeruiă sure a otir? asărira, OIIIOSiuinei, | E i „o Observzm însg ks toate aueste amsn'zră,, toate aveste daueri mi întoarueri la differite tribanale sânt nrea vstsm'mtoare interesălzi kreditoriloră uni kiarg Nosiniznei falitalsi; lui ax drent& reszltată o rrea, m3ălt5 înterziere. Ară fi fostă măltă mai bine ka, legea si fi deklarată ne tribănalzlg de komeruiă komnetintă Hentră toate insidentele,, „kari se iveskă în timuzlă Onnosiziănei , rrekzm kiară nui în timnrslă verifikrii kreanxeloră, Axeastg Irowedare ară fi fostă maltă mai. renede mi may konform kg intere- „sele falimentaslzi, “O assemenea modifikare sa uri miimită în kondika belgian, nrinta'o lege de la 18 amilie 1851. . 
_ Konkordatzlg intereseazr Dă nămai ne kredi- tori, wi mi me sovietate în generală, ssb n&ntslă de vedere all; moralei mi als kreditalsi Nsblikă (art, - 

toritepiloră, “Konkordatală dar nă devine obligatoră de ktă nămai atsnui ksndă. s'a, adeverită de tii. banală. 
Tribănalzlg îns5 n trebe S5 adevereze kon- kordatalg NENE n voră treue “elle ont zille de Kazi am vorbită mai săsă.  Daka în dekărsslg astsi timnă se va ivi Yre-o : onnosiuizne, tribenalslă mein- tr'snă singură aktă va Ctzri mi asărra, ounosigisnei ui asănra, adeverirej, 

3 noate fi konsideratg ka, valabilă în Iivinga snăi
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kreditoră, uu ka năl& în nrivinua altăia. Ilrin zr- | 
mare daka tribsnalzlă va nriimi onnosimisnea uri 

o va deklara băn', konkordatzslă& devine nzlă în nri- 

vinga tatăloră auellora. kari las. konsimyită. 'Logi 

dar se afls atsnăi liberani de obligamisnile ue kon- 

traktasers nrin konkordată. . 

Dar tiibanalslă ns este silită ka.ss amtente i- 

virea snei onnosiuisni sure a anzla ănă konkordată 

(art. 259).  Misisnea li fiindă de a esamina daka 

toate formalitenile saă observată, daka intereszlă 

kreditoriloră, wi mai k seams allă uelloră absinui, 

este destslă de resnektată, daka în fine interesslă 

nsblikă n ste atakată, moate nrea bine, de sinemi; 

s5 deklare konkordatslă ka nzlă. | 

În auestă skonă, mi mentră ka tribănalălă ss 

n adevereze konkordatală de kstă nămai k&no- 

sksndă bine starea Iskrsriloră, jsdekmtorzlă-komi- 

sară este datoră, ka mai nainte de a se adeveri kon- 

kordatslă, sr fak tribănalslsi snă ranortă desnre 

_starea mi karakterele falimentslzi, mi daka trebe 

sat n si se: miiimeask» konkordatală (art, 258). 

Tribanalslă atsnui va otprî dăne kăm va sokoti 

mai jăstă. 

Ş 2. Despre ejjectele concordatuluă. 

Amă zisă kB konkordatzlă este snă kontraktă. 

Ilin zrmare urile îlă notă „forma dăne' kondiuiă- 

se moate ka sp se H&- 

n falitslsi ună termenă, sure â ulsti, sad s5 i se 

lase o narte din kreanue; saă ori-ue alt5 kombinar 

uisne între debitoră mi kreditorii sei. ellă d'întii
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effektă allg konkordatailzi este ka, toate aueste kom- binanizni ss se resnekteze mi ss se esekzte de k- tre nori. 
! 

selle, daka, d..e. ellă va nlsti nămai 50%, nentră vestă este* konsiderată ka absolztă liberată, Ilrin r- mare, kiară daka mai tprziă va mai dobîndi uni alte binări, nă se va maj stea obliga de a, nlsti restslă ue i sa I'ssată, Observsmă nămai ks daka va voi 5 se reabiliteze (restatomniueze) va trebăi gs nls- teasks intergralzlă tetsloră datorieloră selle, kanitalg ui interese. 
Bnă altă eftektă allă konkordatalsi este ks, în- dats ue se va, adeveri de tribsnală, devine obliga- toră nentr toni kreditorii în genere nresinni saă ab- sinui, înskrină saă neînskriuri în bilannă, verifikagră saă neverifikagi (art. 260). Kreditorii kiară domiui- liani afars din Ilrinainată, uri allă kroră termen de verifikare înkw na trekstă, sant înk obligani a resnekta konkordatslg, Assemenea, xi kreditorii a, k'roră kreanu se va fi admisă nrovizoră, nentw oare-kare ssms, vorg resnekta, konkordatal nentră toate kreanua, kiar daka jsdekata definitiva a tri- banalslsi va f fiksată 0 săms mai mare de kstă “ea nrovizorg. 

| 

Dividendele , uromise fiz-krerai kreditoră nrin konkordată, konstitzt Singura sa, kreangs (art. 261),
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_modslă auesta «ei 

„deja, o inotek în favoarea mă 

“ easta va onri noate ori-ue 
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, y 7 
[lartea kare s'a Izsată ns mai are nisi o valoare, 

se konsiders ka snt felă de datorit natărale, ne 

kare debitorzlă o va ulzti nămai kend va voi, sare 

a-mi reintegra onoarea, a se reabilita. Legea dar a 

kstată ka s asigzre uellă nsuină, nre kotă se va 

mstea, lata auestsă dividendă. Sa esnrimată îns 

înt'zmă modă foarte viuiosă, în kptă devine neîn- 

peleasz. | 

Eakn în realitate desme me este vorba. Legea 

a voită ka îndats dzne deklararea falimentslză se se 

konstitse, în favoarea kreditoriloră, 0 inotek'5 asă- 

nra bsnzriloră nemiskmtoare alle falitălzi. Dar la ue 

servente aueasts inotek, kendă falitslă nă se mai 

noate obliga, nă mai moate nimikă înstreina? Auea- 

st5 inotekz, dăme noi, are doge skonzri: ănzlă ue 

mrivermte ne aei d'allă treilea, altzlă, ne kreditori. 

Falitsl& în -adeveră nerde drentălă de administrare ; 

ks toate astea, moate înuela me aci Wallă treilea, snre 

a kontrakta -kă dînmii mi a le konstitsi o inotek'B 

ne snslă din bsnzrile selle. 'Ka ss se evite astp 

frasd , legea a voită ka, îndats 'ae falimentslă se 

deklars , sindiuii sb-uuă ia meszri snre a se konstităi 

inoteka, adik se se Wearb înskrierea ei într'snă re- 

la tribsnalzlă konnetentă. Ks 

Wall treilea voră fi totă de &na 

mergendă mi ei la tribă- 

eka, voră vedea k5 asănră 

a kontraktată se aflb 

sei kreditoriloră.  A- 

kontraktă k5 falitală. — 

konkordatslă , legea 

ka sr înskrie uri 

gistră snesială de 

ansnuani la timnră; ki 

nals sare a konstiti inot 

bensriloră nersoanei k5 kare 

[le de alte marte, ksndă vine 

sermite kreditoriloră ; de voeskă,
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adeverirea, Isi în registrelt snde deja sa trekstă ino- teka. K avweasta a, voită ka ss se maj anănne înk's ei dallă treilea, kk de sm; a intervenită sn kon- kordată, de: ui wi ărmare kreanmele se afl mik- Iorate, îns inoteka, rem'sne valabils nentră toat Săma de figura în înttia inskrini'5 ve sa frkată dsne deklararea falimentalză, 
Kz modzlă amesta, konstitzirea, inoteuei devine folositoare kiar nentr& kreditori, În: adeveră, dato- riele ue -ară kontrakta, falitală, dune deklararea, fali- mentslsi, sant nevalabile nzmai în nrivinua, kredito- riloră sei, n mi a sa. Ilrin rmare avesti nozi kre- ditori ară mmstea sili ne falită s5 mi le ulzteask's. Legea îns, a voită ss asigăre ne kreditori nrimitivi, mreskriindă ka kreditorii we nozi ss fin Nl5tiui nă- mai daka, va mai remsnea seva dsne nlata, uelloră dintiiă, saă data falitală va kwtiga -alte bsnzră, Ilrin konstitzirea inoteuei toate banzrile nemisk'toa- re alle falitzlsi ssnţ Sagizlă kreditoriloră mrimitivă ; kiar& daka, kreanuele S'aă mikmorată arin konkor- dată, kiară daka rin aste mikmiorare valoarea, as- toră bsnzri este mai mare de kztă aueea a krean- Meloră, legea înkt ziue ka se se înregistreze mi a: deverirea, konkordatalsi , Sire a se areta kr bunarile remsnă înk întregi inotekate WEN5 la komnlekta esekztare a konkordatalai, - Vedem dar kE toate auestea Hresănănă trei l- krări: o inotekm konstitsats în favoarea masei kre- ditoriloră falimentaslzi, 0 înregistrare a amestei ino- teue -feksts de kBtre sindiui dsne deklararea falimen- i, ui 0 înskriere totă în avellanri registrs a ak-
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telsi tribanalslai mrin kare se adeveremte konkor- 

datală. | 

Nz mtim: daka toate auestea se observeaz: în 

maktikg. Ne îndoim îns a krede, de oarz-ue kiar 

legea este n nsmai obsksrz, dar kiar neînueleass. 

Legea franuess faze si se vaze nrea klară forma- 

lituile ue vezărsmă. Legea romsnb înss este tra- 

ds atstă de neesaktă, ks atpta konfăsisne, în 

kstă disnosimiznile ei, în aste materi5, mai măltă 

se ghiueskă de kmtă se înuelegă. Ama e soarta îă- 

tăloră legiloră kari se tradskă orbemte, fre a treue 

ne ssbt okii oameniloră komretinyă. 

În adeveră, artikolilă nostră ziue: „kB adeve- 

zirea konkordatslzi va statorniuai drentările fi 

ksrăi din kreditori asănra Iskrăriloră nemisk'stoare 

alle talitălsi, asigărate. nrin alinea 2 din art. 234. 

Kits diferinp ks legea franuesz! Faks me ziue ea 

în art. 517, kare koresnsnde kă allă nostrs: „ade- 

venirea konkordatălii va konservar fit-ksr5ă din 

kreditori, assnra nemiskmtoareloră falitălzi, inoteka 

înskriss în virttea naragrafelzi allă tueilea din art, 

490 (saă la noi 234).* | | 

Ama, legea franuest vorbemte de o inotek5, 

mi sngne kw aueaste inotekb va kontinza a se kon- 

serva,, în întregălă ei negremită , kiară dsne se kon- 

Lordatelă se va fi adeverită. Legea romPnb din kon- 

tra, vorbemte de statornixirea drentsriloră kre- 

ditoriloră asănra nemiskstoareloră. Dar ue este astb 

statorniuire? de ue natărb de drentări este vor- 

ba? Atstea, enigme de a se ghiri. 

Legea franuess ne trimete la allă 31* naragraf& 

din art. 490, kare zise kB „sindiuii voră kbta în
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nămele masei kreditoriloră ss înskris o inotekz a- sănra, bunzriloră nemisktoare. alle fahtslzi, kari le voră fi kznoskăte.* Avi ne vorberute ide înskrierea me se faue dzne deklararea, falimentălzi. Legea ro- msn5 ne trimete ii ea la art, 234, kare koresmsn- de kz art. franuesă 490, Dar artikolzlă nostr are nămai doxe naragrafe. Ne trimete rin ărmare la naragrafslg all doilea. Înss amestă naragrafg este kz totală alt-felă, mi n koresmsnde de lokă ks allă legei fianuese. EIl& ziue nămai kr sindiuii voră Isa m'ssări sure a se asigăra, drenturile falitlai asănra, nemiskztoareloră selle. Ast-felă, nrint'ană kontra- sensă neînuelesă, art. 261 kare se okzms de kon- servarea drentăriloră kreditoriloră, ne trimete la art. 234, kare se okunm de konservarea drentsriloră fa- litălsi în ranortă ka xei d'allă treilea. 
Dar ss ărm'm legea în aberaniele ei. Art. 261 kontinz a ziue kr potbrîrea, asămra adeverirei kon- kordatalzi se -va da în kznomtinua kai se kzvine, ne a se trese în kondika de Jeloziri uri seke- sirări, ect.“ Legea franuezs totă în arţ, 517, kare koresnznde kz all nostrg, ziue: 

diuii voră înskrig în re 
de adeverire,« 

„Drentă& aueea, sin- 
gistral5 inoteueloră, otzrirea 

Ama, legea, franuess, dsne ue ne-a trimes& la: snă artikolă unde se Vorbermte de inoteka, we se. kon- stităe, dăne deklararea falimentalzi asărra nemiskrp- toareloră falitulzi, ne ziue kz ast inotekz se va konserva ui dăne konkordată ; nui nentrz a fi mai sigărs, sindiuii sa treakz în registrzlă &nde se afis înskrisp inoteka, ii adeverirea konkordatalzi, La noi, i are nisi ung sensă, Ni se vor
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bemte de o statorniuire a drentariloră kreditori- 
loră, ne trimete la ănă artikălă kare se ok kă 
totală de altă-ueva, mi ni se ziue în fine ks adeve- 
rirea konkordatălzi si se treak în registră nentră 
zplojiră. 

Ilentr ue îns ast înskriere ? e eftektă ară 
avea ea? Snzsă-ni-saă kr esistz vre-o inotekm? kmp 
nrin aueast5 treuere în registru, kreditorii voră a- 
vea &nă drentă de inotekz assnra tatsloră bsnari- 

_loră nemisktoare alle falitalsi?  Nimikă din toate 
astea. Totslă e o komnlekts neînyelegere mi kon- 
făsizne. 

S$z treuem dar la alte effekte alle konkordatss- 
lă, kari se notă înuelege mai lesne. 
 %nală din effektele konkordatelsi este k îndats 

ue sa adeverită de kstre tribsnal&, devine irevoka- 
bil&, adik n se mai noate ataka de kreditori din 
Laus k5 n sară fi observată toate kondiuiznile 
erăte de lege la formarea sa (art. 262). Ama ori 
ktă de neregzlată ară fi fostă ună konkordată n 
se mai ataks o dat ue sa adeverită de tribsnală, 
Kreditorii nsteaă si fak onnosiuisne în termenzlă 
otzrîtă de lege; o datr ue ax Ipsată astă termenă | 

“55 treaks, ei îmi nerdă astă drentă. 

Frazda înss se esuenteaz totă de sna. De a- 
ueea legea dz nsterea kreditoriloră de a ataka kon- 
kordatală, ori de kste ori vor dovedi vre-o fras- 
d5, kiară în ărma, adeverirei. 'Trebse însm ka auea- 

„str frazdz sr fi avătă de skonă saă a mikurora ak= 

tivălă, saă a msri nasivălă. Ile de alte narte, vom 
vedea ks daka falitală se va kondamna ka bankră- 

tară frasdzlosă, în ărma adeverirei, konkordatălă 
22 -
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va kedea de sinemi (art. 266). Vom mai reveni a- „Sănra. auestoră nslitei, 
Onă eftektă generală allă konkordatalză este kr falimentală se înkide, mi falitslă se nsne în kanslă afiavueriloră selle (art. 263). Kz aueasta nx se mterge inkananiteuile aivile mi nolitiue ue moate adzue kx sine starea, de falimentă ; aweste inkanauitegi rem'snă, kă toat - esistinnua konkordatslsi; nzmai reabilitarea, le noate sterge. Ilin konkordată dar se înueteazz nămai administrarea sindiuiloră.  Awestă eflektă se urodzue nzniai atanui ksndă konkordatală se va, fi adeverită, wi kandă kiară aueast adeverire va, de- " veni neatakabils, adik kndă termenzlă nentrs a- nelă va treze, sa krndg jsdekata din anelă a afir- mată adeverirea tribsnalslai, În kazul& auesta sin disii daă înanoi falitalzi toate starea, Isi, nrekzm mi registrele, xsrtiele uni ori-ue alte dokămente, Toti de o dat sindiuii daă falitalzi sokoteals desnre ad- ministrarea loră. Aveastr sokotealz se va desbate Ii se va, înkeia. Jădekwtorslă-komisară se va afla fans la toate axeştea ,. sure a fane sr se eviteze dis- nătele, nre kst& se va uztei., De se voră ivi ueva, difikzltsui, jădek'torslă-komisară va kata ss le deslege; de va, fi imnosibilă , tribsnalzlă se va nro- nănya assnra loră, Jsdek'storzlă-komisară va faue „&nă nrovesă-verbală desure toate kmte s'aă netrekztă, ui fonkyiznea, si va înueta ka mi aueea a sindiuiloră, 

$ 8. Despre anularea și desființarea. concordatuluă, 
- Anălarea, mi desfiinuarea, konkordatalzi ssnt doze lskraxi distinkte (art. 264). Konkordatslg se anzlea-
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z5 din kazss de frazdz; se desfiinmeaze knd fali- 
tal& ună va esekuta kondiuiznele ue ellă konrinde. 
Aveasts distinkuisne y Me kare legea romnz ns a 
observat'o destslă, are uni ressltate uraktiue. 

IMltina k5 în nrinsină in konkordată adeve- 
rată nă se mai noate ataka. K toate astea legea, 
Hermite, în snele kazri, a sa anzlare mi desfiina- 
re. S esaminm kari sănt aueste kazari, 

Konkordatslă se anxleaz» în doge kazari: 
1 Knd& kreditorii vork deskoneri o frasdz allă 
korii skonă va fi de a askunde din aktivă sa de 
a msri nasivălă (art. 262). Ama, kreditorii a% do- 
vads k5 falitsl& a asksnsă o narte din aktivălă& ko- 
msnă; saă ks, &nind-se kă falii kreditori, a% esage- 
rată valoarea, nasivelzi. O assemenea dovads fsksndz- 
se, tribănalzlă de komeruiă va, dekreta anzlarea kon- 
kordatzlzi; 2 Konkordatsl& se mai ansleazs kendă 
falitlă se va kondamna de tiibsnalzlă kriminală ka, 

bankrstavă frazdzlosă. : Ani anizlarea are lokă d'a- 
dreutlă, ipso jure, fer5 0 sentinus sneuials, mii 
nrin aueasta 'nămai ks falitslă s'a kondamnată. 

_ Efektele auestei anzlori ssntă de a konsidera 
konkordatslă, .ka ksm n'ară fi esistată niui o datz, 
Ilrin rmare toni aueia kari se afla obligaui ks o- 
kasisnea, astsi konkordată, se afis liberani; kmui o- 
bligauisnea loră remsne fr kazst. IIltim ass 
kz falitslă a mxttă nresinta oare-kari nersoane, kari 
s5 nresinte garannii, urin simula loră kazuisne saă 
dindă inoteue, ks konkordatală se va esekta. Le- 
gea ziue ks aueste mersoane se voră afla liberate de 

obligapisnea loră, urin anzlarea konkordatalzi; lesă 
elle aă garantată esekztarea znzi konkordată, uri fi-
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ind-ks auestă konkordată se deklars akăm ks n'a esistată, obligauisnea, lor: remrne fr kassp. 
Konkordatslă este znă kontraktă; nrin &rmare „ka ori-ue kontraktă ell& se desfiinmeaze ksnd& na din -mr5rui ni esekzt obliganiznile selle. Ama daka falitlă nas-ră îmnlinermte kondigisnile ue i s'a imnăsă nrin konkordată, tribsnalzlă îlă noate desfi- inua. De mslte oră aueaste neesekztare noate fi kon- siderat ka a doa, înuetare de nlzui, ka snă allă doilea falimentă, mi atsnui vom vedea. (art, 325) km falitsl& noate f deklarată ka bankrstară simnlz. Dar aeasta nă onremte ka sp i se akoarde ună allg doi- lea, konkordată; kzui mtim ke bankrstslă simnls n este znă obstakolă ment konkordată. 

Daka falitslă ns va eselkata konkordatslă în urivinua tstsloră kreditoriloră, sa daka va fi în o. a doăa înuetare de nlzui, se înnelege ks desfiinma- rea konkordatslzi este generals, în nrivinua tstsloră. kreditoriloră.  Auestă kază ns mresint5 niui o difi- kzltate. | | Se noate îns ka falitslă si nă-rui esekyte kon- "Kordatslă nzmai în ranortă ks snxlă din kreditori, Se întreabz atsnui dala, aiestă singsr& kreditoră va nătea movoka desfiinuarea, konkordatslzi, saă daka va fi trebzinuz de majoritatea kreditoriloră snits ks elle trei mrui din kreanue. | 
Onii astori kredă ks konkordatslă, fiind atae lată de ună singsră kreditoră, se va desfiinua :nă- mai în nrivinua, să, Redzkyiele ue ellă va fi fpkată „la kreanua, Sa, se voră konsidera, ka kezăte; uri va fi în drentă a were: integritatea, kreanuei selle, Dar dala falitslg a esekstată . kondiuiznile imiăse în uri-
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vinga uelloră-l-aliri kreditori, 'konkordatslă kontinăs 

a esista. nentră dînmii. Fiind-kw ellă este sn& kon- 

traktă între debitoră mi majoritatea kreditoriloră ue 
renresint trei nerui din kreanme, nă se moate des- * 

fiinua, de kstă kendă va fi atakată totă de axdeaste 

majoritate. 

A interureta, îns ast-felă legea, este a o faue. | 
Ea ns ssnnsne de lok& desfiinuarea konkordatalzi 

la voinua majoritenii kreditoriloră mi kreanueloră. 

_Ziue simulz ks neesekztarea kondinisniloră konkor- 

datslzi, moate adsue desfiinuarea li. Ilin zrmare 

snă singără kreditoră noate nrea bine uere desfiin- 

uarea konkordatalsi, daka ellă ns sa esekztată în 

mrivinua lăzi. Dar o dat desfiinuată în urivinua sa, 

se konsiders ka desfiinnată nentră toni; ki, mutim, 
konkordatzlă este indivisibilă. De ns ară fi ast-felă, 

desfiinuarea, konkordatzlzi, ară deveni imnosibils ; 

kzui ksm sară mai ustea, forma. majoritatea uersts, 

daka va fi trekată mai mslui ani de la konkordată? 

Akyiznea nentrs neesekstarea konkordatalsi se stinge 

namai nrin nreskriupisnea ordinare de 30 de ani; 

min zrmare, în țimuk de 30 de ani înks sară Nă- 

tea ataka konkordatală. Dar ksm dare snă timuă 

atrtă de Isngă sară mai mstea forma majoritatea 

kreditoriloră mi a sămeloră? Ile de alts narte, se 

noate ka majoritatea kreditoriloră ss fi desintere- 

sat; konkordatălă ss se A esekstată în nrivinua €i. 

Atstea lkazse kari ară om ka konkordatală se se 

noat5 desfiinua. — Yeea ue dovedermte înkm k'5 kon- 

kordatală desfiinuată în nrivinua 5n5i kreditoră este 

desfiinnată în nrivinua tstăloră, este kz art. 266 n 

faue niui o distinkyisne, sui ziue ko; konkordatală
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fiindă anzlată sax de fiinuată, tribănalslă va nămi -ănă jdekstoră-komisară uri alui sindisi, ui va nro- ueda la ftormaliteuile kwte se ueră kendg nă debi- toră devine falită în ranortă kă toni kreditorii sei. Cererea nentrg desfiingarea konkordatalzi se va, jădeka înaintea tribănalzlzi de komeruig. Daka, fali- tslă va fi dată kazuisni nentră esekstarea konkor- datălzi, legea voeurte ka ei ss fi5 fans sat se se keme într'znă modă formală, sure a, asista la Jăde- karea desfiinuwzrei konkordatali, Garannii n sant liberani nrin desfiinmarea konkordatslză , nreksm am vezătă ks ssntă ksndă este vorba de anzlarea, Isi, Kazsa este kr ci sa obligată kz debitoral& va e- sekzta kondinisnile imnse „de konkordată; ksndă "dar aste kondigisni n se esekztz, sănt resnonsabili, De aweea legea voenute ka ss asiste la, jdekarea, des- | fiingerei, » 
„_ Modslă îns, kam se esnrims legea romsnm e- ste foarte viuiosă. Vorba de anălare o esnrim rrin nimiknimire; konfondsndă anoi ameasta ku desfiinuarea, zie în naragrafslă 2 allă art, 264 k5 „nimiknisirea n libereazr ne garanui“ de vreme totă ea în $ 1 all avestzi artikolă ziue km „nimik- niuirea, konkordatalzi libereazs ne garanni de szb ori-ue resnsndere.« Trist konfesizne nrovenits din neesalktitadinea termeniloră, 

” Kiară dzne adeverirea konkordastzlsi mtim ks falitalg se noate &rma ui kondamna ka, bankrztară frazdulosă sax simnlz.  Daka dar, în zrma auestei adeveriri, falitală se va ataka ka bankratară fraădă- losă, de mi kăInabilitatea Isi n este înks uerts, se 3 
dz însă mare benzeals, uni legea voenite ka, ss se
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ia mesări sure: a se asigăra interesele kreditoriloră 
(art. 265). De aueea tiibsnalilă va nsne ssb snă 
felă de sekzestrs toats starea falitsliă. Îns awestă 
sekăestră , aaeste mesări konservatorii s8 voră or- 
dona, nsmai dane ue falitslă se va afla înkisă saă 

nssă ssbt nazz; ku atsnui benseala kzlnabilitegii 

devine mi mai grav. Aueste mesări voră înueta 

de sinemi îndats ue falitslă se va libera, saă se va 

__deklara ks akssarea n este fendatr. e 
K'nd va fi vorba de snă atakă nentrs bankre- 

t5 simnls, aueste mssări konservatorii n se maj 
iaă, fiind-ke mtim ke aueaste bankrăte n derîm 

konkordatală. | i 

Effektală anzlerii sa desfiinuzrii konkordatzlzi 

este ks ănă nzoă falimentă se înuene; falitslă înri 
nerde iar drentslă seă de administrare assnra bănă- 

riloră selle veki mii năoi (art. 266, mii 261). Se în- 
vene iar în fine toate formaliteuile kari sat frkstă 

la, întîia deklarare - de falimentă. De aueea tribăna- 

Islă de komeruiă, îndate ue kznoavate kondamnarea. 

de bankrată frasdslosă, saă totă nrin otprirea nrin 

kare ansleazz sa% desfiinneaze konkordatzlă, năme- 

mte snă jsdekstoră-komisară mi &nălă saă mai 

mălui sindiui. Ă 

Sindiuii, „daka voră afla de ksviinus, notă sp 

nn iar ueueuile me bănsrile falitalsi; ks de mi 

se ksnoanuite starea sa nrimitiv5, îns falitslă, aflin- 

du-se în kanslă administrerii selle, a nztstă ksruti- 

ga nsoi bsnzră, a uztătă kontrakta alte datorii. A- 

noi, dsne inventarizlă uellă vekiă, verifiks toate Iă- 

kvarile uni xsxtiele falitălzi; ui de va fi trebăinus, 
se va mai adzoga &nă inventariă s&nlementariă kare
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s5 kznrinz bansrile delle noi dobîndite, Asseme- nea se noate faue mi sn bilannă sănlementară, sn- de sr se treakn kreannele elle nozi.  Sindiuii. fakg "dane awedsta o înitiingare, nrin Baletinzl ofiuială uri rin adrese de kztre tribănală, urin kare se in- vits noi kreditori sn vib a-mi verifika kreangele,, în termenă de doăe-zeui de zille. 
Thin urmare se nrosede la verifikarea kreanne- loră nozi, mrekzm sa fekztă nentrg melle veki. Se înuelege îns kz auellea kari a% fostă verifikate uni afirmate înaintea konkordatălzi, nă se mai ssnnsnă la aueasts formalitate. Se înmelege iar km din uelle veki se vor& skpdea auellea kari sas nlztită în to- tală saă în marte, 

O datr ue aueste oneranizni se îmulineskă, se delibereazs iar daka Sp se akoarde saă ns ună altă konkordată falitahsi (art, 268). Dar tim ks daka konkordatzlă nrimitivă sa anzlată Hentrz kazss de bankrată frazdulosă, n se mai noate akorda sn altă konkordată, - Totă aueasta, trebze S5 ziuem wii. nentrs kazzlg, knd konkordatslă sa anslată nen- tră kr sa askansă o narte din aktivă, sa nentez k5 sa esagerată Nasivălă ; în” kazelg auesta a fostă znă dolg, o frasdz, ui ae înkredere arg mai in- - sira falitlă ka, sa i se akoarde sng allă doilea kon- kordat&! Ama, ksndg konkordatală nrimitivă s'a anălată, n se mai noate akorda znă altslă fa- litelai. 

Kzndă îns konkordatlă va; fi namai desfi- inuată, sax nentră kr falitslă n a esekztată kon- diuisnile li, sax nentrs kz a înuetată ia nilsyile
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mi s'a deklarată bankistară simulz, &nă all& doilea 
konkordată i se moate akorda. 

KEndă asestă konkordată n se noate konsimui, 

kreditorii sănt în stare de snire. Kreditorii se voră 

konvoka atsnwi, în adsnare generale sure a-mii da 

oniniznea asănra menpinerei saă skimbsrii sindiuiloră 

nămini de tribsnală dsne desfiinuarea konkordatlză. 

Kmtă desnre îmnruirea dividendeloră, se faue 

ka mi nentra kreditorii uei veki, adik nsmai dsne 

treuerea, termeneloră nentrs verifikagie' mi affirmanie, 

mi nămai nentr kreangele verifikate mi afirmate sad 

admise nrovizoriă. * 

Îndats we adeverirea konkordatălzi a devenită 

neatakabils, mitim ks falitălă mi-a lată iar admi- 

nistrarea bsnsriloră selle; .a rekerstată iar uăterea 

de a kontrakta, de a. înstrzina; de a ksmnera, ect. 

Dar mai terziă konkordatulă saă se anzleazr saă se 

desfiinueazs , wi năterea Isi administrative iar kade. 

Dar ue sefaue kz aktele ne kare ellă le-a fkstă în 

intervalulă de la adeverirea konkordatslzi la anăla= 

rea sa desfiinmarea Isi? Legea zize ko aueste akte . 

sent valabile, afars nămai de va fi fostă vre-o fraz- 

dz în vztemarea -kreditoriloră nrimitivi (art. 269). 

Aueaste disnosiuizne este logiks. De vreme “e 

sa permisă falitălsă konkordatariă de a se nsne 

iar în kanzl& administrerii selle,, trebzea negre- 

mită ka aktele me va faze s5 fi valabile. Se 

esklsde însz frasda, kare dsne kim mtim, n8 se 

noate nrotekta de lege. Ilrin &rmare kreditorii ei 

nozi voră avea drentslă a faue se-ui esekzte obli- 

ganiele ne bsnarile veki mi nozi alle falitalai, Asi 

mai ku seam'z. se simte avantagizlă inoteuei ue legea 

-
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ară fi voită sp konstitse în art, 261 ne bănzrile ne- misk'toare alle falitalzi; pui asănra astoră bunari, kreditorii uei veky ară fi avută ung drentă esklsivă, indenendinte de avella, allă kreditoriloră nosă, Dar de mi legea ziue în generală, ks aktele” fskste de falită în intervalzlă adeverirei uri anălerii saă desfiinnbrei konkordâtalzi sănt valabile, katz în-- S5 55 fawem oare-kari distinkuisni, Altele gratsite, de dară, ue a fokată falitală în astă intervală sant năle, urin amegsta nsmai ke falitală kănonntea im- - Nosibilitatea de a-mi eseksta, konkordatslă, saă knd aveste akte aă dată namtere la aueastr imnosibilita- fe. Kztă desnre aktele interesate kredem. km, elle se ansleazr nămaj atănsi knd mi ej d'allă treilea vorg fi fostă de rea kredinass ; keui ama, a nreskrisă le- gea kiară la înttia deklarare a, falimentslsi (art, 195). Dar ue se întîmuls kg kreditorii de mai nain- „tea konkordatzlsi? Km se regăleazr drentală lor în nozlă faliment ? Legea ziue k5, în ranortă ks falitală, auesti kreditori intr în integritatea drent- riloră loră; adik redskyuisnile se aă frkstă falits- Isi se konsiderz ka km n'ară - esista (art. 270). În Yanortă îns kg masa, drentslă loră se reg'sleazs în modzlă ărm'storă. Daka n'ag miimită nimikă din - dividendele kanrinse în konkordată, vor figsra în mase nentrg. kreanua lor întreag5, arma km s'a aflată la verifikarea ei, Daka din kontra voră fi nrii-! mită o narte din dividend, kreanua lorg se va re- dzue IYONOrnională kg Hartea ue este renresintatz Nirin dividendzlg Uri tă, 
Ynă ssemul ne va, fane mai lesne ss înyrele- gem aueste Sueuii,  Şz Nresăunsnem sn kredițoră 

N
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de 20,000 lei; nrin konkordată i s'a mromisă snă 
dividendă de 50%; min armare kreanna sa sa a- 

flată redssz la 10,000 lei. De. ns a nriimită nimikă 

din dividendulă ue i se kăvenea, ellă se va nre- 
sinta la masa nozlsi falimentă nentrs întreag's krean- 

us de 20,000 lei. Daka, din kontra, va fi mriimită 

5000 lei, awestia, sokotindz-se kste 50 %, renresin- 

t ănă dividendă de 10,000 lei; debitorzlă dar este. 

konsiderat& ka liberată nentră 10,000, kreditorslă 

nă va mai nustea were de kztă alpi, 10,000, iar nă 

15,000. De va fi nriimită totă dividendslă de 10,000, 

auestia renresints toate kreanua sa, nrin-rmare nă 

mai noate uere nimikă. Kz modzlă auesta, legea a 

“yoită si îmnaue mai mălte interese, mi ss termine 

kă trekatală.  Kznd kreditorslă a nriimită snă di- 

videndă, kat» sr i se skazs nă nămai aueea ue ellă 

a mriiriită în realitate, ui săma we nresinta aaellă 
A 

dividendă. În falimentală uellă notă se va sokoti 

namai martea kreangei nenti kare n a nriimită nisă 

znă dividendă. 

Avuestea se anliks uri în kazălă knd znă fali- 

mentă se formeaz, fire s fi fostă vre-o anslare 

saă desfiinuare a uellză dîntiă. Kreditonii uei nozi 

ns aă nimikă a faze ku konkordatslă deja înkeiată 

ka alpi kreditori; totă ue notă faue ei este st 1Iro- 

voaue deklararea din noă a falimentzlăi. Dar auestă 

falimentă faue s& kazs mi konkordatălă, mzkară ko 

ns a fostă anslată saă desfiinuată nronriă zisă.
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- SECȚIUNEA IV, 
2 UNIREA CREDITORILORU,. 

În doăe modszri se noate termina znă falimentă: min konkordată UI nrin &nire. Daka konkordatală este imnosibilă, kreditorii se afl în aueea ue se nă-. memte stare de unire (art. 211). Tin konkordată falitală se Hsne iar în kanxlă administumrii selle, uri îi nlstennte kiară ellă dividendele otzrîte.  Kndă este snire, kreditorii ny mai skadg nimikă din krean- Mele loră, vîndg starea, misk'ptoare uri nemiskmtoare -a falitalsi, mi-nug îmuartă nrenală între dînmă. Ama. dar snirea, -este 3nă akt& nrin kare kreditorii se &- neskă& sure a se desrregsbi, nre kzt& se va rstea,, din averea, falitalăi, K'sndă a fostă konkordat, de- bitorălă mtim ks se afis liberată absolstă urin nlata dividendelorg. La snire. din kontra, daka kreditorii nă se voră mgtea, desnsgsbi în totală, voră konser- va înks akniznea loră nentaz vestă, assnra Nersoa- nei falitulzi sa asăura banzriloră.. ue ell& va mai dobîndi în 3rmp, 
| De ns va & konkordată, zixe legea, kreditorii se afis de sineri în stare de znire (art. 272). Auea- St> ănire esists n nămai knd konkordatzlă n sa 

konsimpită de kreditori, dar uri knd tribsnalzlg n a voit s-lă adevereze, saă kend. s'a anălată din 
kasa bankiztelsi frazdalosă, saă nentuy kr s'a a- 
sksnsă din aktivă sax sa esagerată nasivală, Dar 
knd konkordatalg s'a desfiinuasg, &nirea ng e-
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dâka trebze sr se akoarde snă allă doilea konkor- 
dată; kpui mim ks desfiinnarea konkordatalsi nă 

faue imnosibilă &nă allă doilea konkordată. 

Ori km ară fi, îndats ue kreditorii sănt' în 
stare de snire, jsdekztorzlă-komisară îi konsglte a- 
sănra modslzi de a se administra lskrwrile falimen- 

tslzi, mrekăm tui asăura folosălzi de a se skimba 
saă de a se mengine sindiuii uei veki. Arma, kredi- 

torii aă fostă konssltagi de doe ori asănra skimbs- 

vii sindiuiloră: 15 zille dene deklararea falimentzlzi, 

mi knd se afl în stare de snire. Menninerea saă 

skimbarea, în am'endoze aste kazari, se faue nmai de 

tribanală. Kreditorii îmi daă nsmai o oninizne. 

"În ast adsnare, kreditorii nrivilegiaui saă ino- 

tekari, îmi daă mi că oniniznea loră; kmui aui nă 

mai este vorba de sakrifiuii, ui de administrare uri 

sindiui: Ikrări kari intereseaze ne kreditorii nrivile- 

giagi tot atptă ka mi nre wei ordinară. 

"Se va mine znă nrouesă-verbală desnre toate zi- 

sele mi observrile kreditoriloră.  Tribsnalslă, v5- - 

zendă auestă jsmală, va deuide menpinerea saă 

skimbarea sindiuiloră. 

Daka se voră nămi alui sindiai, uei veki le. 

voră da sokoteala, faus : kă jădekstorglă-komisară 

mi ks falitslă, kare se va kema înti'znă modă formală. 

Kreditorii se voră mai konsălta daka se se a- 

Lordeze falitalzi snt ajstoră din aktivală seă (art. 

273). Daka majoritatea, kreditoriloră mnresinyi va kon- 

se roate. akorda o săm's drentă ajătoră. Sin- 
simaţi 

j Sin 

ci some mn îrl- 
diuii a sm nronănb kstbuimea auell « 

Dax oterîrea tribănalălzi se noa- 

î 3, saă indiui saă kiară de falită 
te ataka în anelă, saă de sindisă saă iară de fată,
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Legea franvess (art. 530) n dz drentă falitălsi de a ataka asts otprire; legea romsns a sănrimată, ka drentă kavîntă, ameasts disnosinizne. Ea n ziue nimik& assnra drentalzi de anelă; nrin ărmare se observ drentlă komsnă, adik ka fit-kare din ireruile interesate sp atase în anelg otBrîrea tribz= nalzlzi de înttia, instangu5, 
Illtim kr n nămâi snă. nartikzlară, dar mi o souietate noate faue falimentă (art. 214).  Daka ns sa fekată kă dînsa snă konkordată , kreditorii s0- vieteuii se vorg “afla în stare de nire. Dar în so- “ietsuile în nzme kolektivă mi în komandits, snt Soni solidară resnonsabili, Iltim k5, înuetendg uri ei nlsuile, falimentelă souietbyzii atrage mi falimen- tală lorg.  Ilrin zrimazre nefrkendă-se konkordat& ka sosietatea, n mamai bsnzrile ue komnsnă akti- vălă ei, dar mi bsnzrile astorg Soni, voră fi sănn- se regimălzi znirei, | , Legea, îns a voit SE nrotekteze ne auei soni, kari nrin nenorouirile mi manka loră, sax destinsă noate de uei-l-alyi Soni. De aueea ea nermite kre- ditoriloră de a nătea st formeze znă konkordată în Harte ks nzlă sag mai mălai din SON. Eaks atsnui kăm se reguleazm. obliganiznile souietsyii, nersoan'p: moral5, mii alle sogălză konkordatarig, | Auestă souă, de mi mai nainte era solidară re- snonsabilă nentră toaţe datoriele Souietenii, akm ellg este datorg nămai dividendele ue a nromisă nrin konkordată. Dar starea de znire esists în rrivinga sovieteuii; de. aucea toate bsnzrile kari komnănă ak- tivălg ei,  îmnreznn ka banarile Hersonale alle sogi- loră ue n ag dobîndită znă konkordată, sânt săn-
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n&se regimălzi snirei. Ktă desnre souzlă konkor- 

datariă, ellă nz-nri noate retrage din masa falimen- 

tălsă martea sa de kanitală me avea denzst în fon- 

dălă souială; kpui aueasta fpuea narte din aktivală 

komsnă; îmi retrage îns bsnzrile selle nersonale. 
K aueste banzri nămai, ellă va nlsti dividendele ue 
a uromisă nrin konkordată. | 

De aui se înuelege kr sonzlă sad souii ue aă 

dobîndită an konkordată, sănt liberaui de ori-ue soli- 

daritate. Ilrin ărmare, daka-mă voră alti dividen- 

dele nromise, ei n se mai notă &rma nentră restală 

kreangeloră, afars nămai de voră voi sp se reabi- 

liteze; kmui atsnui ei katz si ulzteask' integralita- 

tea kreangeloră souietBgii. | 

Sindiuii ărmeazt a nresinta masa kreditoriloră 

kiară dene ae s'aă deklarată în ănire; nămaă că dar 

aă mzterea de a nrouede la liksidarea falimentălză. 

Ilin ărmare legea a trebzită se le dea oare 

kare mstere mai mare de kptă aueea ue ci aă avată 

msn akăm (art. 211, 278). Ama, ei notă sp vîn- 

z lgkrările nemiskmtoare ne kari nă le nztea vinde 

înaintea snirei, notă ss vînze mwrfările uni alte 

miskwtoare fr o astorisanis snevuiale a jsdek'sto- 

rălsi-komisară, notă în fine ss nriimeaske  nleuile 

ue se kavină masei ui ss ulsteask's difteritele krean- 

ue: mi toate auestea, ziue legea, săbt simula nrivi- 

ghiere a jadek'ztorzlsi-komisar , uri f5r5 a fi ttebă- 

in a se kema nui falitală. | 

Ile lîngz auestea sindisii aă dentală de a tran- 

sige, de a intra la învoeale neniză toate drentarile 

falitelsă relative la Iskrsrile misk'stoare saă nemisk'B- 

toare, konformndă-se nămai kă art. 231, adik a-



352 

vndă voea jădekztorulsi-komisară, nrekzm mi a, tribsnalslzi, daka Iskra are o valoare inuerts sa mai nressă de 300 lei, Înaintea, unirei tim k5 falitslă, nrin simnla sa ounosinizne, ntea si fak'p a kzdea transakyuia nentrx elle nemiskstoare. Akzm onnosiuiznea, Isi n mai are auestă effektă ; kpui n3 se mai sner5 ks ellă se va nătea nzne în kanzlă administurii li, | | 
| Skonslă znirei este, dane km utim, de a a- Jănge la likzidagis,, adikz de a, realisa aktivală uri a ulsti nasivală. Se noate îns întîmnla ka se fig în avantagizlă masei de a se kontinăa, esnloatarea fondzlgi komerwială; noate kg întrerznerea Isi sm a- dsks o mare. Nag5b5 kreditoriloră. ITltim E, mai nainte de a fi vorba de znire, uni îndats dane de- „_ Klararea, falimentalsi, legea a dată Jdekmtoralzi-ko- misară nsterea de a nermite sindiuiloră ka S5 ăr- meze esuloatarea fondzlsi de komeruiă (art. 213). Dar kiară dane znire legea, nermite esnloatarea fondzlzi de komeruiă (axt, 215). Ama, în lokă ka S5 se vînzs Iskrarile miskztoare sa nemiskBtoare, în lokă adi- k3 ka sr se Înearnrg likăidaggia , se moate înkz în- terzia snre a se kontinza esnloatarea komersizlzi, daka ama were intereszlă kreditoriloră, Fiind-ks în- 55 0 assemenea misu, intereseazz — foarte măltă masa, kreditorilorg, de oare-ue ea nă nămai kr în- tbrziazp likzidarea, dar noate kiar& esnsne aktivală la o mate nerdere, deliberarea ei kat sr'se fak kstă se noate mai seriosă, . De aeea, legea voennte ka adeast5 kontinzare a esnloatanici sp se voteze, fab ka jsdektorslă-komisară, mi kz o majoritate a trei din natry IVELAĂ a, kreditoriloră în nămeră usi
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în săme. Majoritatea dar me se were: în auestă kază 
este ku totslă distinktz mi esuengionalz de auellea 

“ve am vezătă nn aul. 'lotă de o datr aueaste 

deliberare va determina mi ya limita nsterea sindi- 
uiloră, va, areta kstă are se mins esnloatarea ini ue 

săme voră avea sindiuii nentrz keltselile ue voră în- 

tîmnina, . 

Dar falitslă, nreksm mi kreditorii minoriteagă, 
kari nă aă anrobată deliberarea, aă drentzlă de on- 
nosiizne. Legea însr ziue kr aueasts onnosinizne 

n va întrerne esekătarea delibersrii; kzui se noate 

ka o asemenea întrerănere sr fit foarte vetem'ptoa- 

re fondzlzi de komeraiă. Ama, men la otprirea 

definitivă a tribănalzlsi asănra ormosinisnei, esnloa=- 

tarea fondzlzi se kontinzr de sindiui, dăne ksm a 

aflată kz kalle majoritatea. 
Esnloatarea fondalzi de k'stre sindiuă noate a- 

trage diverse keltzeli, diverse obliganisni (art. 276). 
Voim ss mtim în ue nronornuizne kreditorii sănt le- 

gaui nrin avueste obliganisni. Daka. nozile datorii 

ns întrek& aktivală komsnă, kreditorii atptă ai ma- 

joritii ktă mi ai minorituii le voră alti nămaă 

kstă. va fi mi nartea loră în aktivă. Dar daka aue= 

ste datorii întrekă aktivală komznă, nămai kredito- 

rii, kari a% astorisată kontinăarea esnloatsrii, voră 

fi vesnonsabili mi voră nlzti de la dînrmii restslă da- 

torieloră ue întrekă aktivălă, mronorgională ks krean- 

ua fib-krăia. dintr'înmii. Se înmelege îns kr ei 

sant resnansabili în mronorgizne numai kă manda- 

tal ue aă dată sindiuiloră de a-i obliga. Aueastp 

disnosigisne este foarte jssts.  Kontinăarea esnloata- 

ici noate nrodzue benefiuizră saă nerderi Benefi- 

*
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uisrile se îmnartă între toui kreditorii daune analogia kreanuei loră. Ilerderile rmeaz5 aueeari lege, da- ka n trekă neste aktivă, Alt-felă, este justă ka kre- ditorii we ag dată mandat sp fi singări resnsnzp- tori desnre ninrnte obliganizni kari întrek& nzterea aktiveli. EX atsnui noart'b konsekzinna mandatzlzi ae aă dată. | ” | Done kan vedem, starea de znire -noate kzte 0 dat ss nins Isngă timuă (art, 219). . Saă simnla, likzidauis a falimentslii, sa kontinzarea esnloatprii " fondălză de komerui%: toate astea notă faue ka sta- rea de snire sg Win kiar& mai m3lui ani. Arg fi fostă oarp logikă ka, kreditorii sr ng mai muti ue se faze? s5 n mai aibs 6 idee desnre Iskrsrile sin- diuiloră?  Aueasta ară fi fostă ks totală în kontra intereszlzi loră; legea dar nreskriz ka, kreditorii ue se afl» în stare de znire s fin adsnani de judekz- toris velă nsnină o date în întîizlă ans; iar daka va mine mai mălui âni, în uei-l-alui se voră adăna atsnui. knd Jdektoria, daune sererea judektorălzi komisară, va afla de kăviinu5. În axueaste adănare sindiuii în vor& da sokoteala desnre administrarea, loră; ui kreditoriă voră delibera 'daka ameiarnă sin- diui katr sx se Nin'T sax sr se skimbe. 'Tribanalslg va otsri anoi menyinerea sax skimbârea lor, kon- formă ks art. 206 mi 212. Ka modzlă! asesta,, sin- disiă, itiindă ks sănt mivighiană uri aă sr-uii dea sokoteala la enoue neriodiue, voră fi măltă mai di- ligenui în lskworile loră, mi n vorg nrelsngi likgi= dania indefinită, a | O dats ue lkaidauia falimentalzi sa terminată, 0 dats, adik, ue aktivălă s'a realisată mi s'a îm- 
N 

—
—
Î



355 

nsruită între kreditori, se mai faue o din zrm's a 
dimare -snde sindiuii îmi daă sokoteala definitiv 
(art. 280). Aui se va afla far uui falitălă, kare se 
va kema înti'ănă modă ofisială.. Kg aueaste adă- 

_nare se mi înkide falimentzlă; nirea kreditoriloră 
se afis terminate uni desfiinmats ipso jure. Dar 
debitorală remsne totă falită mens la reabilitarea sa, 

În aueastr din ărmr adsnare legea voemte ka 
kreditorii se-uri dea oniniznea daka falitslă este saă 
nă demnă de ertare, adik daka este skusabilă. Fa- 

limentslg ; în mrinaină, ns se skăseaze nisi într'ănă 
modă. Kz toate astea ellă a nztată fi ressltatălă &- 

noră adeverate nenorouiri. Kreditorii, kari aă nstată 

fi în strease relajuisni ks falitzlă, sânt kemaui a se 

nronănua assnra auestai nsntă, ui a-ruă înskrie 0- 

niniznea lor& într'snă nrouesă-verbală minstă în a- 

dins& nentrs aueasta. Reszltatălă auestei konsalteri 

va fi moate ka falitsl& sr-mi konserve libertatea uer- 

soanei selle, me kare este esnzsă a o nerde. 

Nz însm kreditorii desidă definitivă daka fali- 

tslă este saă nă demnă. de ertare (art. 281). De 

mslte ori uasisnile lor& ns le-ară nermite de a fi 

destslă de imnargiali. Judekwtorzlă-komisară va nre- 

sinta dar mai întfiă tribsnalzlsăi oniniznea kreditori- 

loră; me ling ameasta va alptăra mi ellă ană ra- 

nortă allg seă în kare va areta natăra uni airkăra- 

stanyele falimentalzi.  Tribănalslă anoi va otprî da» 

ka falitsl& este saă ns demnă de ertare. 

Dame km otrirea tribanalzlzi va fi nositivb 

saă negative, konsekzingele ei voră fi diverse (art, 

282). Iti în adeveră km &nirea nă libereazb ge 

falit. Nămâi konkordatală are auestă eflektă. Ilrin



356 

ărmare daka, kreditorii n s'a nlstită komnlektă, eă a% drentslă, kiară dane terminarea likăidaiei, a se desnsgsbi de la falit srmsnds-lă atmtă asnra ave- rei ks5tă mi asănra, Hersoanei selle.  Auestă drentă, kreditorii  îlg konservă intaktă daka tribanalzlă va, - otprî kr falitslă nx e skăsabil&, n e demnă de er- tare. Atanvă fis-kare din kreditori va reintra iarpuri în drentzlă se isolată de a ărma, în narte, me fa- lit& assnra averei mi Hersoanei selle, — Daka din kontra falitsl& se va afla demnă de ertare, kredito- rii îui konserv înk drentslg de: alx ărma asănra, averei selle; n mai ax îns avella de a-lă aresta , de a-lă linsi de libertatea nersoanei selle. __De mi legea ds tribsnalzlsi drental de a se HrONSNAA . asărra, skăsabilitogrii falitalzi, dar ne de alts narte îi limiteazs auestă drentă (art. 283). Ea enămert oare-kari nersoane kari nă notă niui o dat s5 fit deklarate skăsabile; kari, nrin ărmare, notă totă de sna sr fir esnăse a fi arestate de kmtre kre: ditori. Aeste Hersoane sănt: bankrătarii fraxdzlormi, stelionatarii (adik aueia, kari voră fi vendătă saă voră fi inotekată znă Iskra striină, nrekzm uri aueia kari voră fi inotekată znă nemiskwtoră all lor& kare deja era, inotekată la altzlă, în totală sax în narte), we kondamnajui nerte fsrtinragură, înue- Istoriz, abusă de înkredere, sax ue ue voră fi a. bzsată de banii usblisi ue le era înkredingani, — tre aueste HMersoane, nz se vede Pankrztari simuli, De asi konkidem kw» ei notă mrea, bine sr fir skă- sani, nrekzm notă se dobîndeaskr uri &nă konkor= dată mi sp se reabiliteze,. 
Legea romzn, în art, 284, konrinde ana din
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aselle disnosipisni fr sens, ue adesea se vedă în 

legea noastrz, din kazsa neînpelegerei testălzi origi- 
nală hanaesă (art. 284). 

În adeveră, legea romsnr nare a zise kw tri- 
bsnalzlă n noate nermite, snzi debitoră komeruiantă 

ka sp-mi dea averea kreditoriloră sei. snre a-mi li- 

kzida ori-ue datoris. Ama sn& debitoră se învoe- 

mte kă kreditorii sei ka ei sr uriimeasks averea sa, 

ui s5 nă mai reklame nimikă& altă din kreanyuele 

loră.  Aueasta nare a fi o konvennisne între uri, 

kare se nare destălă de nataralz. K toate astea le- 

gea are aerslă: de a ziue, kr aueasts konvennisne 
kat sr fiz anrobats de tribsnală, dar ks tribsnalzlă 
nă o noate anroba, 

Lskrslă se nare kontradiktoră mi fps logiks. 

Eaks originea auestei neînuelegeri. 

În kondika franuest din 1807, falitală, afars 

de drentslă de a nztea se aibr &n& konkordată, a- 

farm de faksltatea ue avea tribsnalzlă de a-lă skaza, 

mai avea ui 5nă altă dremă nrin kare mstea st e- 

vite arestarea. --Auestă drimă era asella ue se nă- 

mea uesiănea jădiuiarg.a bsnsriloră, adi- 

ks fakultatea ue avea debitorslă de a uere de la 

twibznală ka ss-mi dea toate bsnzrile selle kredito- 

riloră sei, rentră ka auestia ss nz-i mai moatr ata- 

ka libertatea sa. Daka tribnalălă îi akorda uererea, 

kreditorii, ferm voea loră, eraă siligi a rriimi a- 

ste binari; nerdeat drentslă de a mai înkide ne fa- 

lit&, însz îlă nsteaă ărma astra altoră bsnzri ue 

ară fi mai dobîndită. 

Afar de aueasts uesiăne jădiaiars, mai era mi 

alta nămite volăntarp. Aueasta era 0 simuls kon-
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venuisne între debitor mi totalitatea kreditoriloră sei, nrin kâre falitslă ară da banzrile selle kredito- riloră.  Efektele avestei konvennizni atîma de vo- inua nbruiloră. 'Tribsnalslă n'avea de lokă a inter- veni într'auestă kontraktă, 
„Legea din 1838, kare modifiks falimentele, să- mims : disnosinisnile legei relative la ameste uesizni, ui în lokslă loră rase art. 541, kare koresmmde ku allă nostră, Uli în kare se ziue kg desisnea jă- disiars n mai e nermisz. Kazsa este ks aueasts wesisne se nermitea, nămaâi .debitorzlzi de ban kre- dinu5 uri nenoroviiă, mi kz skonă de a-i ara, li- - bertatea. Dar disnosiniznile ue vezsrmă relative la, skăsabilitate ax tot avestă skonă.  Daka debitorglă e nenorouită mi de ban kredinuss , tribanalslg îl “va deklara, skăsabilă, imi ellă âură va konserva liber- tatea. Ilentrz ue atnui mi urouedăra, komnlikatz a, vesisnei jsdiuiars ? Ar de nrisosă; de aueea sia zi s&nrimată. 

| Dar uesisnea, volsntars a remasă foarte nosibi- Is ; “întîiă, nentră kr legea nx o S5nrim'b esnresă ; als doilea, findă-k ea e konforms kz nrinainiile legei vivile assrma kontrakteloră. ine în adeveră noate onri ie kreditori ka ss se învoeaskz ori-kzm ară voi kă falitalg? Iloate urin învoirea loră să lase libertatea , saă s5 momitt a n mai reklama nimikă, sax a vensnua nămai la o marte din krean- Ma loră. 'Toate aste klazse se resnekt ka ănele ue Nrovin& din voinua rmeruiloră, Elle mag trebăinuz de niui o aztorisanig a tribinalslai, Se uere: nămai ka sz fig &nanimitate între kreditori; kpuat alt-felg
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fi-kare are drentălă a-mi întrebzinua nsterea we i 

se dz de nosinisnea, debitorzlzi ka falită. 

Legea romsns . â voită mi ea s5 nă nermite. 

vesiănea jădiuiars. îns a konfondată effek- 

tele ei ka auellea ue moate avea wea volzntarb; k'B5Ă 

ziue ks mintr'însa debitorslă mizară izbreni (li- 

ksida) datoriele selle. Dar effektală auestei uesisni 

la Franuesi este nămai de a evita arestarea; nă. ui 

de a faue ne debitoră s7 se konsidere ka absolstă 

ulstită.  Namai -nrinta”o uesisne volentar, meruile 

notă stinzla kr n mai este nimikă de a se rekla- 

ma. Dar nentră o assemenea konvennisne n5 este 

“mevoe de a se were rmermisiznea tribănalslăi. 

Legea dar, esnrimsndz-se atstă de imnerfektă, 

eakm ksm trebze ss se esnrime aueea we ea a voită 

s5 zikp: 

Debitorslă komeruiantă falită n uoate 

sili ue kreditorii sei, nrin kanalslă tibanalzlsi, ka 

s miimeask averea Isi, mi sp nă-i mai noa a- 

taka libertatea. 

Daka însr toui kreditorii voră konsimyli ; de- 

bitorală noate faze kă dinmii ori-ue felă de konven- 

pisne, fir nidi O interveni a tribănalslză, ui ef- 

foktele auestei konvenniăni voră fi ama km se voră 

regsla de -mrbrui.
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CAPU trag, 
Despre difteritele specii de creditori şi despre drepturile loră în casii de falimentă, 

Kndă ană falimentă se deklarz, mai malte in- terese se nsn& în kontaktă, nrekzm uri mai mslte snevii de kreditoră, Interesele kreditoriloră ordinari sax kirografari sunt elle mai simnle; am vezată ksmă se reguleazs: ci vină a Isa în masa komăns o narte nronornionat ka kreanua, lorg, Dar ne ltn- 85 asesti kreditori, kanitolslg Host îuri nronsne a, trakta, în' diferite sekuisni, interesele mai măltoră kreditori: interesele kreditoriloră kari aă mai maălgi obligani sax a lroră kreanns se afis garantats IIrin kaznisni ; interesele kreditorilorg gapisti sat uri- vilegiani ne misk'ztoare ; interesele kreditoriloră ga- gisti sax inotekari ne nemiskmtoare ; în fine, intere- sele femei falitalui, 55 ne okznzmă de fiz-kare din ameste differite sneuii de kreditori, 

SECȚIUNEA 1, 
Despre cej impreună-obligați şi despre cauțiuni, 

ş 
igazi, nentră znulg IUi auel- lauri Iskra (art. 285). Ss Nresăunănemă ks topi a- “esti debitori kadă în falimentă. Km are Sb se re-
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găleze drentrile kreditoriloră în ranortă ks masa 

fis-kprai falimentă ? | 

Legea ziae kr kreditorzlă se va nresinta la fir 
kare mass, sure a nriimi snă dividendă nronoruio- 

nală ks totalitatea kreannei lzi, msn se va nlsti 
de totă. Ama eakw int kreditoră kare are snă titlu oare. 

kare, săbskrisă, girată sat garantată de mai maălte 
nersoane solidară resnonsabile; daka topi auesti o- 
bligagi kadă în falimentă, kreditorglă se va nresinta, 
la fis-kare mass nentră totalitatea kreannei li, nn 

va nriimi komnlekta, ei nlatr. $S5 nresănnsnemă k5 
kreanma sa, fiind de 1000, întfia mase îi de nămai 

50 %, adik 500, daka mi a doăa mas îi va da 
înks o atzta săm, ellă. îmi va fi nriimită atsnui 
toat5 nlata sa, mi n va stea a se mai nresinta la 

masa, vre-snsi altă koobligată. Dividendele, ue ellă 

nriimemte în fis-kare mass notă sr fis diferite: ama 

înt'o mass nriimemte 75%, în alta 50%, în alta 

nămai 25%. Aste dividende sent kă totălă indenen- 

dinte na de alta. | 

Ilin armare daka kreditorălă în masa întiia a 

miimită zn&% dividendă de 75, ellă nă se nresints 

la o a dosa mass kă skezemântslă aaestzi dividendă, 

vi nentr totalitatea kreannei Isi, ka kăm n'ară fi 

miimită înk nimikă. La anii axeaste disnosinisne 

se nare injsts, ki se îngresneaze nasivlă masei 

a doăa. Ku toate astea kats ss se konsidere k' 

daka kreditorală a avstă mai mălui obligaxi solidară, 

este km a voită sz-mui asigăre mai bine nlata totale 

a kreanuei lui.  Auestă skonă îns nă-lă moate a- 

tinge de kptă nresintwndz-se în fip-kare mass nentră 

totalitatea kreanmei. Daka din kontra sară fi nre-
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sintată la masa a doăa, kă skezmâîntă din ueea ue a mrimită în masa întîia, ui la masa a treia ku skzzimîntă din ueea se a nriimită în mâsa întîia mi a doza, dividendală în aste mase ară fi fostă INtronorpionată kz kreanna sa anna, skezstă: nrin ăr- „mare ară fi fostă imnosibilă ka ellă ss nriimeasks integritatea kreanpei- selle. 
Sistema „legei îlă noate Singsr5 desnsgsbi ky dessvzrinire. Ss nresănuănem kz5 ssnt natrg debi- tori faliui, mi fiz-kare di nămai 25%, Kreanna, fiind de 100, elle natry mase o noate nlzti în în- tregă. Alt-felg, axă fi imnosibilă, | 
Dar se noate ka sna din mase ss fi nlztită mai măltă de kwtă welle-l-alte (art. 286). Ama kreanua fiindă de 100, ană debitoră a nltită 75%, iar uellă-l-altă nămai 25%. Kreditorslg sa aflată kon- nlektă desinteresată ; nă a nriimită nici mai măltă, nisi mai nsuină de kztă meea ue i se kăvenea. Dar debitorslă we a ulstită 75 n noate srma ne wellă d'allă doilea ue a, nlztită 25, snre a-i întoarue 25 ve ellă a nlztită maj maltă ? | In drentală komznă, debitorii solidari sănt da- tori fiz-kare integritatea kreannei nsmai în ranortă ks kreditorzlă ; între dînmiii îns ei kat st nlwtea- sk nzmai o narte IIrOnornionatr din kreanyus. Arma, kreanyga fiindg de 100, mii debitorii fiindă doză, fir Eare, în ranoită znălă kz altslă, era dator nămaă 50. Daka snzlg a nilstită mai msltă, este în drentă 55 reklame nrisosulg de la wellă-l-altă. Ă Kndă însz axesti debitori: ax kszstă în fali- mentă, legea onrennite ne auella ue a nltită mai măltg â 5rma, masa auellzia, ge a
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kpui, alt-felă, aueearmi datori sară nresinta de mai 

mălte ori în aueeanri. mass. În adeveră, fis-kare 

dividendă , ori kptă de mikă ară fi, este nressnnăsă 

ks reuresints integritatea kreanuei. ellă we a IIl'B- 

tits 15, nrekam mi uellă ae a nlmtită 25, sănt ure- 

sămăui k% a ulztită 100. Daka akm uellă me a 

nlsiită 75 se va uresinta la masa uellzi all& doilea 

debitoră smre a reklama 25, aueaste mas ară nlsti 

dos dividende nentră aueeanri kreanus: ueea ue 

ară fi o injăstini'e nentiz uei-l-alui kreditori, kari 

nriimeskă nămai o dividend. | 

Dar aueasta are lokă ksndă totalzlă dividende- 

loră miimite de kreditoră n întreue kreanga sa. Se 

noate îns întîmnla ka kreditorălă ss fi nriimită maă 

multă de kmt& aueea ue are Sb ia. Aa, S5 NresBIl- 

msnem km ell& are o nolius de 100, mi ks sănt 

natră koobligani kzsui în falimentă. Daka fiz-kare 

mass va da kmte 30%, mortorslă va nriimi n& 100 

di 120. Ară fi însr înjsstă ka ellă s7 konserve auesti 

20. Dax la wine se va întoarae asestă nrisosă ? Le- 

gea ziue kp se va întoarae la auei koobligani kari 

voră avea, ue ucă-l-alui drentă garanui. Ama, daka 

va fi vorba de o molius, se va întoarse la, uellă din 

kare este garantată de topi uei- 

Daka toni debitorii sănt e- 

mrisosală se îmnarte în- 
gală garangi mi garantauă 

videndele ue aă 
tre toate masele mvonornională kă di 

ulstită. 

Legea adaogt EP auestă mrisosă se va întoarue 

dsne rîndălă îndatoririloră Dar ageste es- 

mresizni saă kritikată, kă dreută ksvîntă, ka imnro- 

mii, . Daka elle ară fi adeverate,; ară trebai se zise
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kz uellg ue s'a obligată mai kărsndă în timnă, auella, va nriimi Nrisosălă. Ama, daka o nolius se akuenteazz dsne we mai întiig s'ag girată, ară tre- bsi 55 ziuem, ks akuentorzlă iar n girantală va Irriimi nrisosălă ; îns akuentorzlă este garantslă gi- rantălsi; nrin ărmare. nrinuinzlg de maj săsă sară afla derimată. Ară fi fost dar mai bine ka aueste esnresizni sr ns fi esistată, fiindă destal de înne- lesă kz mrisosăly se dz auellzia kare se afis garan- tată de uei-l-alygi, - 

S5 ures&nnsnem akm ănă kreditoră kare are "&nă debitoră nrinuinală mi o kazuizne sa alui ga- ranni (art. 287). Debitorzl nămai kade în falimentă, kreditorslă a nriimită de la kaxuizne sa de la, wei- l-ali garanui ng akontă, o narte din kreanma, sa, 

de krtă ku o kreanyws mikurorats rin auestă a- kontă ue a nrimită. Daka din mass n se va des- IIEgsbi integrală, se înuelege ki-ui va avea_rekr- săl& se în kontra, kasuiznei sa koobligatzlzi. Kst& nentră akontulă ue aueasts kasuisne saă obligată, a nlstită înaintea falimentăli, legea le ds drentzlă de a se niresinta la mass, unii a were sn dividendg Nronorgionată kg, akontală nlutită, Ilrin ărmare, nentră aueean kreannis vedem avi figărsndă mai msălte nersoane: weca ue nare kontrariă la nrin- 
e _nerikolă ka aseeami kreanur ss se nlzteasks de dozz ori; kmui kreditorzlg se nresint ky kreanna 8a mikmoratr MItin weca ue a nriimită, ui kazniz- nea saă koobligatală Mere nămai nlata, akontălzi; în kotă ăninda-se aseste doăe IIBIMi se formeazy krean-
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pa în întregălă se, mi dividendzlă se nlstemte nă- 

maă în nronoruizne kă aueaste kreanus. 

Înss aueaste disnosiuisne este o esuennizne la 

drentală komană, dane kare kreditorslă se nresint 

totă de na la mass uentră integritatea, kreannei zi. 

Ilrin ărmare ea ns trebue ss se anliue de kstă 

la kazele esnresă nrevszate de lege. Daka dar kaă- 

pismea va nlzti ănă akdhtă, n înaintea falimentă- 

Isi debitorglsi prinuinală, wi în ărma auestăi fali- 

mentă, mătem iarpmi zise k5 kreditorăl& se va nre- 

sinta kă kreanpa sa mikimoratt nrin akontslă ue a 

miimită?  Kredem ks n5; kreditorălă va reklama 

znă dividend nronornională kz integritatea kreanyei 

li; kwui legea e formals, ea nrevede nămai kazălă 

knd kreditorală a nriimită ni% akontă înaintea fa- 

limentălzi debitorălzi; nămai atnai kreanua să în- 

uearks zn% skzemîntă: în toate gelle-l-alte “kazări 

ellă se nresintp. nentră integritatea kreannei selle. 

Falimentală anzi debitoră n trebe s5 aib's 

nivi o inflsenus asănra drentăriloră uri obliganiăni- 

loră uelloră-l-alui îmrmresn-obligai nentră ayeeauiri 

kreanus (art. 288). Ama, daka snslă din koobligană 

kade în falimentă, uei-l-alyi îmi konserve termenălă 

loră ui ori-ue esuenpiăni nersonale ară fi avstă 85 ” 

onusn kreditorălzi. Dar din kontra, konkordatălă 

ve sia konsimuită kă falitslă, n lbereaze în nimikă 

me uei-l-alui koobligaxzi- Ilrin grmare skzmîntălă 

ae s'a konsimyuită arin lkonkordată , kat5 sp se Nls- 

teaskm de uei-l-ai obligaxi. Ama daka kreditorslă 

a konsimyită nrin konkordată a nriimi nămaă 50 %/ 

de la falită, ellă are drentă a sere aelle-l-alte 50 %e 

de la uei-l-alyi. Kassa este n kreditorală a voită
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s5 aib5 mai mălui koobligani saă kaznisni, tokmai 
nentr ka sr fis sigsră de a fi nlztită integrală de 
kstre debitoră.  Akzm k5 ellă se ulstemte numai 
nariială , restzlă katz negremită sr se nlzteaskz de 
uei-l-algi obligani. 

  

SECȚIUNEA II. 

Despre creditorii gasisti şi privilegiați pe mobile. 

Iltim ks kreditorii gagisti, nrivilegiaui saă i- Hotekari se nlsteskă ne Iskrslă kare faue objektală 
drentălzi lor& de nreferinu5, mai nainte de uei-l-alzi kreditori kirografari. . Ilrin zrmare, falimentală în nrivinua loră este ka km n'ar& esista, Singara IIEr- dere la kare ssntă esnsuni este knd Iskrzl& n are valoarea kreanyei loră: ueea, ue, în nraktik'5, se în- tîmnuls mai rar, 

“Sekuisnea noastră se okzn de mrivilegiă ,' de gagiă. Ye este mivilegislă, ue este gagislă? Ilri- vilegizlă este ză drentă de nreferinu5 , în virtatea korăia kreditorzlă se nizterte kiarg înaintea kredi- „toriloră inotekari.  Asestă drentă n este ressltatelă 5năi kontraktă, nrekăm inoteka; ellg se stabilemte nz- mai de lege. Legea! uivilz romE5n5 n. s'a okă- nată ui n a regălată nrivilegile.  IIrin grmare kat s5 se konsidere ka kreditori urivilegiani numai aueia, kari se menpioneaz de legea; komeruial în art. 292, __ Gagizlă este an kontraktă nrin kare sng debi- toră di Kreditorslzi sex znă Iskra miskstoră, kor- norală sas nekornorală , sare a-lg Mine în nosesizne |
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msn i se va nlpti kreanua, uri ks fakzltate de a-l& 

vinde ui a se nlzti ne nreuzlă Isi înaintea uelloră- 

l-alui kreditori, daka, la termenă n se va nlsti. 

“Atbtă kreditorii urivilegiagi kztă- uri uei gagisti 
îmi aă asiegrate nlata kreanuei loră (art. 289). De 

aueea mtim kr ei nă iaă narte la. deliberagiele nen- 

tr3 konkordată. K toate astea, legea ziue ks krean- 

„mele kreditoriloră gagisti trebue sr se înskris în 
mas sure a se ine minte. Kazsa este kr dakă 

kreditorzlă gagistă ns se va desnzgsbi în întregă 
din gagizlă sex, se va nresinta nentrs restă la masa 
falimentalzi ka kreditoră ordinară. | 

„Valoarea &nsi gagiă este de ordinară mai mare 
de kzt& kreanna (ait. 290). Atanui este de intereszlă 

masei ka gagizlă sr se retrag din msinele kredi- 
torălăi. De aueea, legea di faksltatea sindiuiloră de 
a skoate axsestă gapiă, nlztindă kreditorălzi toate 
kreanga, îmnresnb kă interese mi keltseli. Dar se 

noate ka valoarea gagizlzi ss fit mai mik de krtă 
kreanua;  Eakw nentru ue legea afis mai mrsdentă 
ka sindiuii se nă noats retrage gagizlă, fir mai 
întiig a fi astorisani de judekmtorslă-komisară. 

Daka sindiuii ns 'se voră grebi a skoate ga- 

gizlă, kreditorslă are drentă se-l& vînze, min ka- 

valzlă judekstoriei (ast. 291). Daka nrenslă axestei 

vinderi va fi mai mare de kstă kreanua, nrisosălă 

se va Iza de kmtre sindiui mi va intra în masa fa- 

Jimentălsi. Daka din kontra auestă nrenă va fi mai 

mik& de kwtă kreanna, atnsi, dăne ksni am zisă, 

kreditorslă va intaa în mass nentră restă, ka 5nă 

kreditoră ordinară. 

S esaminm akăm kari sent diferitele kreanue
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mrivilegiate,. kari a% a se nlzti din wet dintiiă bani 
intraui în kasa falimentelui. (art. 292). Legea enx- 
mereaz aste kreanue. Elle sznt: 

I Salarislă lskrmtoriloră ue se voră 
fi întrebsinnată d'a drentslă de falită în kărgerea lsnei dinaintea deklarzrii fali- 
mentălgi. — Aşi este vorba nx de servitori, ui de 
Izkrstorii kari se întrebzinueazz de falită la esnloa- tarea fondălzi seă de komeruig. Axesti Iskrstori axă drentslă de a, reklama ka nrivilegiată nămai salarizl& din Isna ue a, mreuedată falimentălă. Ilentrs ueea, se ară mai avea sr ia din Isnele anterioare se voră nresinta ka kreditori ordinari, 

2 Salarizlă servitoriloră ne anslă vellă din rm. — [lrin servitori se înmelege a- uelle nersoane, kari sant întrebzinuate în interiorală kasei, în serviniile nersonale alle falitalzi. Legea le-a asigărată npinti'snă nrivilegiă nlata, salarislsă loră ne anălă din rm. VYe.se înuelege nrin anzlg din trm'5? Este cars anzlă kare ureuedeaz's -deklara- rea falimentălzi ? Atsnuk sară esklsde Inele de ser- viuiă de la 'deklararea falimentalzi. înkoa, Dar a se esklzde aneste Izne ară fi o inkonsekzinus ; kuui fa “litalg axă fi ameninuată de a f nsrssită de servi- torii sei kari ns ară mai A sigără de ulats.  Moti- vele kari ag fekută ne lege de a akorda auestă nri- vilegiă a fostă mai întiiă, ănă motivă de smanitate, fiindă-kz de ordinarig singăra stare a servitoriloră este salarizlă loră; snă altă motivă a mai fostă, ka falitl& ss n se afle de.o dat linsită de servitorii sei. De aueea legea franuesz a nreskrisă ka servi- torii s5 aibs n Nrivilegiă nentrs salarizlă din a»
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nălă trektă mi anslă ksrentă. Legea rom'sn 
zise nămai ne anzlt din ărm5, ka km ară esklzde 
anzlă ksrentă. Da | 

Ilentrs ka ss kombinzm nrinuiniile de mani- 
tate, ks nrotekyuiznea ue trebze ss se akorde ssb- 
sistenpei falitălză, noi kredem ks nrin anslă din 
zrm'5, legea a voită s% înmeleagr anzlă ue se în- 
vene din momentslă nleuii salarizlsi, înanoi. Ama, 
daka de la deklararea falimentslzi en la likzida- 
pis sănt vinui lsni, servitorslă va avea snă nrivi- 
legiă atpt& entre aueste ainui lni, ktă mi nen- 
tr mate Isni kari nreuedeazs falimentălă , ui kari 
komnlekteaze anslă.  K modzlă auesta se îmnak 
toate interesele, wii testslă legei se afiz resnektată. 
3" Illata lskrariloră lzate de falită 

nentră xrana sa mi a familiei selle în kăr- 
gerea uelloră din 5rms mease lani. — Iler- 
soanele kari a% vîndztă falitslsă. uelle trebuinuioase 
nentră săspinerea viemei selle materiale uri a familiei 
selle, este jastă ka _s5 aib5 ănă mrivilegiă nentră 
lata ue ax se ia. Inst auestă nrivilegiă se dr nx- 
mai nentră lskrările ue i se voră fi vîndată în timuă 

de inease lsni; kui de ordinariă în assemenea ma- 

teris n se faue sn5 lăngă kredită; auella ue vin- 

de are obiueiă a nriimi în karsndă mi nlata sa. 

4 Keltselile jsdekztoremti. — Ilin a- 
“este keltseli se înpelege auellea ue sa frkstă în 
jăstiuiz snre a se konstata mi konserva bsnzrile de- 
bitorălzi, saă snre a se transforma în bani. Aura, 
keltzelile ue s'aă fekstă ks, okasisnea nănerei neue- 
uiloră, a inventarislăi, a vinderiloiă la mezată, ect,; 
nrekzm mi keltzelile fekzte snre a se epuntiga znă
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Iskrs kare era allă falitalzi, dar nosedată de altei: 
toate aveste .keltacli snt nrivilegiate, mi a% a se 
nlsti- mai naintea aelloră-l-alui kreditori. Kazsa este 
k5 elle aă urofitată tatzloră kreditoriloră ; ax servită 
Hentră konservarea Iskrălsi komsnă. Este dar jastă 
ks elle sr fis nlztite din fondzrile komszne, înain- 
tea astoră kreditori. Daka din kontra. - va, fi vorba 
de keltzeli frkzte în intereszlă esklusivă allă ani 
kreditoră, s. e. auellea ue ellă a fekată snre. a-urtă 
konstata, kreanua, se înmelege ks ns sănt nrivile- 
giate, fiind-ks ns aă nrofitată ni delloră-l-alyi. kre- 
_ditoră, 

| 
5 Keltzelile boalei vellei din srms a 
falitslzi mi a familiei selle. — Aste keltzeli 

“sănt auellea alle medikamenteloră&, mediuiloră, ect., fokste ks okasiznea boalei falitălzi sa a snzia din - membrii familiei selle.  Doge motive aă fekztă ne lege de-a faue aste. keltaelă nrivilegiate: 1% znă mo- 
tivă de ămanitate, nentr ka n falitelă saă familia sa, 83 se vaze abandonani în kază de boalz, din kaăsa nesigărangei nl'euii; 20 znă motivă de jzstinis, 
nentră ka medikulă, kare-uni rmsne zelălă mi-mi ris= keazz vieaua sure a skna, senstatea &nsi omă, s5 nă rem'Bn5 neresulstită de ostenelile selle. Dar iarBuri, Hentră ka ss nx se îngresneze -nrea mzăltă nasivslă min diferite nrivilege, legea. a trebaită ss. nun li- mite, ss -sneuifiue de “e boalz este vorba. Se înge- lege ks n noate fi vorba de toate boalele ue ară fi avstă! falitslă sax famili | a în toate vieaa loră, Keltselile ară fi fost atănui nrea mari nii indefini- fe. Legea dar a zisă ks sint nrivilegiate nmai kel- tăelile uellei din rm boale, ai De
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Ye se înnelege îns min uea din ărmw boa- 
ls? Se înuelege oarz boala aueea de kare falitală 
saă &nă membră allă familiei selle a mzrită? sax 
boala, oră kare art fi, kare a mreuedată falimentală ? 
Mare kontroverss esists la F'ranuesi asănra auestăi 
năntă. Noi kredem ks este vorba. de ori-ue boals, 
a falitlsă ori a &nzia din membrii fainiliei selle, kare 

a fostă uea din ărms în timnă, fbr5 niui o alt 

distinkuisne. A se faue din moartea falitălsi o kon- 

diuisne a esistinnuei nrivilegizlzi, este n nsmai &nă% . 

ve kontrariă legei, dar kiar& absărdă. Atsnui sară 
asigăra rekomnensa medikslzi kare a ssată sp moa- 
15 ne bolnavălă seg, iar nă mi a auellăia kare s'a 
sformată de a-l& sksla. | - 

6 Keltselile îngronzuiznei falitslsi, 
saă snsia din membri familiei selle în a- 

nălă uellă din rm. — 8n& motivă de umani- 
tate, de moravări, de salzbritate nzblikz, were ka 

falitală saă snslă din membrii familiei selle, ss nă 
fiz esnzsă a remsnea neîngronată din kaăsa neasi- 

gărzrii uleuii. De aueea legea voemte ka keltselile 
fekste kz okasiznea auestei îngrompuisni s5 fib 
nrivilegiate. Se înuelege înss ks aueste keltăeli 
kats sr fim moderate, mi în nronoruisne kă starea 

mortălză. 

Esnresiznea anălă din ărms se ranorteazb 

aui la membrii familiei falitslsi; adik, voră fi nri- 

vilegiate keltelile fskste kă îngronsuiznea ănăia din - 

membrii familiei falitslsi, întîmnlats, în uellă din ăr- 

în an% de la deklararea falimentalsi. 

Ilrin membrii “familiei, knd e vorba de boala 

sa% îngrompiănea loră, legeâtînuelege negreumită a- 
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elle nersoane nsmai kari se. afis săbt îngrijirea uri în asa falitslsi, nrekzm femeea, konii ect.; iar n ori-ue izde în generală kare se afis afarz de ssbt rirotekuiznea direkts a falitalgi, _ 
t Salarislg giemstiuiloră mi skriito- riloră falitslzi nentr aelle mase lzni di-. naintea deklargrii falimentslzi. — Auestă mrivilegiă ss ns se konfnde kz awella, allă Ikwpto- riloră mi all& servitoriloră, 
Dar toate aueste „mivilegizri notă sr konkzre îmm'esns; se noate adiks întîmnla Ka, mai mslte kreange nrivilegiate si fi5 assnra adellziami debi- toră. În we ordine aă atsnui sr se nlzteasks? Kare din aste kreanue se va ulzti înaintea, uelloră-l-alte ? Legea n ne di nisi o Klasifikais ; ea le nmerea- z> nămai, fs a uretinde sx stabileze ri ordinea loră; ki de ară fi tsksto, ordinea we se afle nrin nămerotarea legei, ară fi fostă foarte defektsoass. Este. dar trebăinus a forma noi înmine o kla- sifikamie fondats ne natsra Iskreriloră.  Ziem dar ks diferitele kreanye nrivilegiate aă ss se nlzteasks în ordinea, zrm'ptoare : 

1” Keltselile jsdekstoremti; kzui elle at kon- Servată gagizlă komană, ui ax interesată ne toni kreditorii ; 
2 Keltselile îngronbaisnei; kai asi, urekăm uri la welle ărm'btoare, este &nă interesă de ordine Năbliks sag de &manitate ; 
3 Keltselile uellei din ărm5 boale; & lata, Iskrariloră nentru xrana, falitulzi ui a 

 



373 

50 Salarizlt Iskrstoriloră întrebăinuani d'adren-" 

| tală de falită ; 

_60 Salarislă servitoriloră ; | 
10 Salarizlă grmztiuiloră mi skriitoriloră. 
Dar toni avesti kreditori nrivilegiaui ns a% tre- 

bzinus sr amtente îmmzruirea dividendeloră sure 

-a-mă nriimi nlata (art. 294). Sindiuii formeaze o Ji- 

st desnre dînmii ne kare o înainteazs tribănallză; 
amesta anoi kats sr aztoriseze ne jsdekmtorglă-ko- 
misară ka ss se nlsteaskz kreditorii din aei d'întiiă 

bani intrapi în kass. De va fi vre-o kontestare a- 

sămra nrivilegizlzi, ea mai întîiă s5 se jădeue de 
kstre tribsnală. | 

Legea nressnnsne ks s'aă vîndstă falitalzi ni- 

mte lskrară misktoare (art. 293). Dar, nremălă a-, 

uestoră Iskrări nz saă nlztită de krire kămrBr'5- 

toră. Legea uivils (art. 44, nart. 3, kan. 2) ziue 

k vînzarea se strikr “knd ns se va nlzti- nreuălă 

lskralzi. Ilin srmare, în drentălă komsnă, vînze- 

torală are drentslă de a were înanoi Iskrzlă seă, 

knd la sorokă nă s'a nlptită. Dar kendă auestă 

kamnsrtoră kade în falimentă, legea zise ke vîn- 

ztorslă nz-mi mai moate la înanoi lskrzlă; ui nen- 

tră mreuzlă li, se va nresinta la mass ka, mi ueă- 

lalui kreditori ordinari. Kazsa este ks kreditoriă, 

vezsndă aueste lskrsri în mosesiănea falitălză, aă 

krezetă kw sent alle Isi, kw sănt nlotite; ci aă kon- 

traktată noate ks dînsslă, tokmai din kazsa astoră 

Iskrări, din kazsa garanmieloră se elle le nresintaă 

kw le voră servi o date drentă desmegsbire. Dar 

daka mai tirzis vînztorslă ară fi venită sp rekla- 

me aste Iskrări, din kaăso de nenlate, kreditorii aei-
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l-alui sară afla nrea maltă înaelani în antentarea 
loră; bzna loră kredinus merite mai mslts nrotek- 
Msne. S'a aflată dar mai Jsstă ka, vînzstorslă, kare 
a avstă imnrsdinua sr vînze Iskrarile ferz a, uriimi 
nreuălă loră, sr se konsidere mi ellă. ka snă kre- 
ditoră ordinară, mi s7 vin a Iza o marte mronor- 
uionats din aktivală komsnă, | 

Legea mai adaogs ks vînzstorslă ns va nă- 
tea were nisi nlata lskrzrilorg kz kăvîntă 
de nrekmdere: în alte kăvinte, ks vînzstorslă nă 
noate nretinde a fi nrivilegiată nentrs nlata, sa ne 
nreuzlă Iskrariloră vîndzte. Ilrekmdere este si- 
nonimă kă urivilegiă. Dar aueasts disnosiuizne este 
o simuls eroare nrovenit din neobservarea, traduk- toriloră. Este adeverată kr la, Yranuesi vînzstorzlă, we nă sa nlztită, are n nămai drentzl& de a-mi relsa Îskrzlg, dar mi znă mrivilegi& ne nreuslt seg, În kază de falimentă all& kmrzrstorslzi, el nerde mi snălă ri altsl& din adeste drentări. La noi drerr- tslă de a relsa Iskra înanoi noate resslta din dis- Nosigisnea legei divile, kare ziue k% vînzarea se strikz kend Iskrală n sa ulztită. Este dar logikă de a se ziue ks amestă drentă kade knd kămrr- vbtorălă devine falită. Dar nisi legea, “aivils, nisi dea komeruialr n da vînzstorălzi snă drentă. de mivilegiă ne nrenzlă Iskralzi vîndată nai neulstită. Kzm dar se noate ziue kB, în kază de falimentă , vînzstorslă nerde aresta drentă?  Ellg ară nerde 5nă drentă kare nx la avătă niv o date.
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SECȚIUNEA III. 

Despre drepturile creditorilorii ipotecari și antichresistă asupra 
nemistătorelorii, 

Observsm maj întîiă ks astă titlz, în Kondika 
Komeruialz , vorbemte de kreditorii gagisti asănra 
nemisktoareloră ; înss &n% lzkră nemisktoră nă se 
di niui o dats în gagiă; n&mai aelle miskptoare notă 
faue objektzlă &nzi gagiă, snzi zilogă. Ama ară 
trebăi ss fim într'o lege esakte. Legea noastre ui- 
vils înss înuelege nrin zslogă trei Ikrari: inote- 
ka, gagislă nromiă zisă, mi antichresa. În titlzlă 

nostră ea a avătă în vedere negremită drentsrile 

kreditoriloră inotekari, mi antichresisti. N s'a 

okănată de ei gagisti ne misktoare, desnre kari a 

traktată în sekyuisnea nrewedinte.  Antichresa este 

snă felă de gagiă ne uelle nemisktoare. Dar fiind 

ks ns e gagizlă, ne vom servi kă termenzlă de an- 

tichresă. 
Kreditorii inotekari uri antichresisti a% drentală 

a se nlpti ne Iskrerile kari fakă objektslă drentălsi 

lor& de nreferinus (art. 295). Se noate înss întîmnla ka 

ei ss nă fiz întregă desmzgsbini din valoarea Iskrălză 

inotekată , saă nentră ks sănt mai mălui kreditoră 

- kari ag konksrată ne auellamiă lskră, saă nentră ks 

valoarea Isi .a fostă mai mik de kztă kreanua. În 

auestă kază este oarz jăstă. ka auesti kreditori ss 

"fi demrtaui ks totslă? 95 nă vin a se desnr- 

gubi nentră restă din ueea-l-alts stare a falitslzi? O 

assemenea disnosinisne ară fi injăstz. %nă kredi- 

ţoră, fig simală, fi inotekară, are 5nă dventă asă-
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ra toatei averei debitorslzi se.  Daka Iskrălă asă- nra kbrăia ellă avea snă drentă esklzsivă de urefe- ZInNU5, n a nstată ss-lg desnrgsbeasks, este jzstă mi logikă, ka ss vin ss ia narte ka, kreditoră or- dinară în wea-l-alts stare. a falitelzsi,  Aveasta o mi ureskriz legea. 
Este înst neuesară ka s5 se mtis mai întîiă daka kreditorzlă a fostă sa nă desnzgsbită din ls- krzlă inotekată. A ueasta este lesne de a se uiti knd îmr'bruivea nrenălsi. Iskrăriloră s&nirăse inote- uei saă antichresei, se faue mai nainte saă totă de. O. dat, kx îmu'srpirea, kreditorilorg ordinarii. Daka atnui kreanua, inotekars n se va nlzti în întregă, va veni s% figăreze uentrs restă în masa kirografa- TE. Legea ssnnsne aueast5 noir îmrrpruire nămai la o kondiuizne ; adik, ka kreanma ss fi fostă ve- fifikats mi afirmate ka mi uelle-l-alte kreanue or- dinarii. 

Observsm în auestă artikolă, ka. mi în uei Br „mistori, km legea vorbemte de kreditori nrivile- giani. Dar adeasta este o mare inesaktitzdine nui ameuealz. În titlzlg sekuiznei noastre n este niuă 0 vorbr de kreditorii mrivilegiani.  Kam dar artiko- - Hi avelliarui sekuizni notă vorbi de assemenea kre- ditori?: Kazsa este k5 sekyiznea franuess vorbea, de kreditorii nrivilegiani ; ki legea, uivilg regslase nri- vilegizlă aszura, imobileloră. Dar legea romsns nă sa oksnată de kt de nrivilegizri ne miskztoare ; era dar logikă ka sekuiznea noastr, kare trakteaz . de nemisk'Btoare, S5 nz vorbeaskm de nrivilegizri, Ks toate astea, tradăl'ztorii ax aflată în testală arti- koliloră franuesi, esnreșisnea de kreditori mivilegiagi,
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mi vitsndă ks totslt skimbarea we a fekată în ti- 
tlzl& sekmiznei, aă% koniată aueeami esnresisne. Ka 
sr fi fostă konsekăingi ks skimbarea onmerats în ti- - 

il, trebzea se msn vorba de kreditori zzlogami 
(sat mai bine. antichresisti) în lokzlă auellia de nri- 
vilegiani.  Ilrin &rmare, nentră noi, oră snde vom 
întîlni în ast sekyuisne vorba de nrivilegiată, o 
vom îmnlini-o nrin aueea de antichresisti. 

Ilrnr aii am nressnuzsă ks kreditorii inotekari 
saă antichresisti, Sa ulmtită mai naintea saă totă 
de o dats kz uei ordinari. Ss lim îns5 inotesa 
kontraris , kare e mai diffiuilg. | 

__ Mai nainte de a se vinde ui a se îmnrui nre- 

uălă Iskrăriloră nemiskztoare ue fakă objektslă drer- 
talsi de nreferinu5, se faue vinderea uellei-l-alte stsri 

mi înuene îmr'sruirea kreditoriloră ordinari (art. 296). 

Dar kare este nosiuiznea kreditoriloră inotekari saă - 

antichresisti? N se noate înks de lokă mtis daka 

ei voră fi sat ns desnpgsbiui din Iskrarile ue sant 

objektală drentslsi loră; ksui îmrrpruirea între dîn- 

mii înks nă sat înuenstă. Sta-vor& dar nimte snek- 

tatori uasivi la îmnsrpirile ue se fakă între kredi- 

ditorii ordinari? Niui de km. Aaesti kreditoră, am 

zisă, aă snă drentă generală ne toat starea falită- 

Isi. Daka înks nă se noate imtis desmzgsbirea ue 

voră skoate din drentslă loră de nreferings, legea 

le ziue ka sm se nresinte . nentră totalală  kreannei 

lor& ka kreditozi ordinari. Voră nriimi dar ănă di- 

videndă nronoruională ks aueastt kreanye. 

Dar dzne aucast ÎmMIIBrHire,; imobilele, kari 

fakă objektlă inoteuei saă antichresei, se vîndă (art. 

297). Din valoarea loră are sp se Îmnarub kredi-
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torii imotekari sa nrivilegiani. Dar ei ax figzrată deja la întiia îmneuire a kreditoriloră ordinari. Kat rin ărmare ka ss mriimeask în masa inotekars ng- mai restălă ue nx li se nlstise din masa, kirografarp, Ilrisossl& ,- adikm Nantea, we a nriimită de la masa, ordinars, se întoarue înanoi awestei mase sure a se îmnsrui între kreditorii ordinari, Aura, kreanua, in0o- tekarz fiind de 1000, kreditorală a nriimită din ma- sa kirogrâfars 300; dar daka din vinderea zlterioa- TE a imobilzlsi ese elle 1000, kreditorală va Iza, nămai 100; iar uelle 300 le va întoarue la masa, kirografars.  Ilrin ărmare, aweasts mast a fekută nămai ănă avansă kreditorslză inotekară, mi îndats me axesta se va nluti integrală din imobilslă seă, va întoarse we a nriimiţă auellei mase.  K modzlă a- vesta nă se adzue niui o Nagsbs kreditoriloră or- 

În inotesa, nreuedintr am uresănnăsă ks va- loarea imobilzlzi este egalr ks a kreanuei. Se noate însă întîmnla, ka aueastr valoare 8% fit mai mik de kzt& kreanua (art. 298). Arma, kreanna fiind de 6000, kreditorslg inotekară a nriimită din masa ki- rografarr 25 9, adik 1500; imobilslă anoi se vin- de nzmai 3000, în kt kreditorglă are rii mină „4500. e va întoarue ellg atsnui la masa, kirogra- "farp?. Legea ziue ss Nresăunsnem km kreditorelă inotekară sară fi ulstită mat naintea, uelloră” kiro- grafari. Ellă ar f miimită atinwi din imobilzlă sex 3000. Dar kreanua sa fiindă de 6000, ară fi avată drentslă, dare Hrinuinglă de mai săsă, a se nresin- ta. între kreditorii ordinari Hentră weea ue-j mai re- mnea ss ia, adikg Hentrg 3000, Ye ară fi nlutiță
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atsnui awesti kreditori? Ară fi nlztită 25% Ia, 3000, 
adik 150. Dar în realitate asti kreditori aă nlstită 

îndoită 1500, kai dividendală s'a dată la 6000. 
Este dar jsstă: ka kreditorzlg inotekară s5 întoark' 
uelloră ordinari, aweea ue a nriimită mai măltă, a- 
dik 750. 

Dar daka kreditorii imotekari sa& antichresisti 

naă nriimită nimikă din valoarea imobililoră, se 

voră nresinta ka simnli kreditori ordinari, mi voră 
fi sămnăuri la konkordată, la kare ku toate astea ei 
n'aă konsimuită (art. 299). 

SECȚIUNEA IV. 

Despre drepturile femeii, 

Între berbată mi femee se afis ns nămai o ko- 

manitate de affekmizne, dar mi o komsnitate de in- 

terese. Ori kare ară fi regimălă săb kare dosi soni 

sănt kwsitoriui, ori kari ară fi stinslapiznile lor& 

asănra dotei, neferisirile nzia a% îndats o inflzen- 

5 direkts assnra uellzi-l-altă. Falimentală este rgi- 

na berbatslzi. Ve inflsenus aueasti krisz va avea 

asănra storei femeii?  Ilartiaina-va mi ea la neno- 

rouirea berbatslsi; sakrifika-va mi ea starea sa, do- 

ta sa, snre a nlsti kreditorii brbatălsi? 

Nanoleon I, ks sniritslă se& nositivă xi mili- 

tară, era de aueastb din 8rm'5 oninisne. Eak' Vor- 

bele selle în konsilizlă de stată, kă okasisnea diskă- 

uisnei kondiuei franuese din 1807: | 

„Ară fi de dorită ka femeea, în toate kazarile,
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55 se îmrmerteureaskre din nenorouirea bsrbatalzi, Înta”o komsnitate de bănări Imi de relle nrekzm este _kosztoria, este de neînuelesă ka nenorouirea brba- 

noate snre a o înavani. Na ară fi destală ka aue- stei femei sr se lase nxmaj alimentele nentr între- Minerea sa? N S'ară desonora, niai de kam snă ne- găuzioră kare sară însăra,  nă sară nne de lokă afars din drentală divilă, daka sară ordona ka în- sărbtoarea zi sm se fak nămai szb kondiniznea, a- vestei komsnitrpi de interese, O assemenea, disnogi- nisne ară f Jăstz ; kmui femeea e natsrală kemats a se îmnsrtemi de nenorovirea, bzrbatalsă, nrekzm ea se îmmsrteurarnțe Ii de feriuirea Isi.  Daka fe- meea, îi va konserva, drentală de a-mi relsa starea sa, komersianpii faliai ară afla mizlokă de a faue maălte fraxde , . -- Ară fi 3nă ue skandalosă de a vedea ne sn brbată băkzrsndă-se în Nae, în mizlokală kreditoriloră sei răinagi, de venitslă& nai 

Aseste idei alle Isi Nanoleon , jăstifikate noate ririntr”'sng lsksă skandalosă ue desfrurzraă femeile 
faliniloră în asea enokr, avar inflsinu în konsi- 
lizlă de stată franuesg, Uli se adontars, daka n 
în total, velă nopină în narte, De âeea kondika
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din 1807 se konsiderz ka mrea severs nentră fernte. 
Legea din 1838 veni st îndzlaeaskz aueaste severi- 
tate, mi s% derime disnosiniznile kari eraă mrea .ri- 

găroase, uri kwte o date injăste. Kondika romrns 
nriimi ui ea modifikapiznile fpkate de aueasts lege. 

Ideile li Nanoleon ka femeea ss-mi sakrifiue 

starea sa nentră falimentslă bprbatălzi, se demprtarB 

ka nrea rigăroase mi kiară injăste. Starea femei nri- 
vemte nă nămai, ne brrbatslă seă, ui uri ue korrii. 

Daka bzrbatsl& noate fi kslnabilă, konii sănt ino- 

sengi. Jlentră ue dar li sară înkide fiitorzlă lorg, 

li sară aridika moate kiară mizloauele de esistinyus, 

nrin sakrifikarea averei msmei: lor? Ile de alts 

narte, falimentslă brbatălzi a nrovenită moate din 

reaoa. sa administrare.  Ilentră we femeea ară fi ea 

solidarz de o administragizne la kare n'a lzată nisi 

o narte? Sa konsakrată dar nrinuinslă ka femeea 

s5-mi retrag bănzrile selle dotale din masa fali- 

mentslzi.  Însz , nentră ka aueast5 mrotekpisne s5 

n devin ănă absză, nentră ka bsrbatălă, nrin miz= 

loirea, femei, si ns noatp mikrmora aktivălă seă, 

în nagsba kreditoriloră, sas Isată oare-kari- m'ssră 

snre a se konstata adeverata stare a femei. Kz mo- 

dul& auesta s'a nztată anera atbtă interesele femei, 

kt mi alle kreditoriloră. 

Aura legea nsne ka minuină ke borbatzlă k5- 

zendă în falimentslă, femeea îmi va Isa înanoi ls 

“kvanile nemiskstoare din dota saă din esonrika sa 

(art. 300). A desnsia ne femee de aueste bsnări, kari 

sant adeverats nronrietate a s5a, ară fi fostă o k- 

rats injăstiui'b. 

Dar afarz de imobilele dotale saă din esonrikz,
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femeea mai moate avea mi altele kari sint tot& 1mto- 
nrietatea că (art. 301).  Assemenea sănt imobilele , 
kari s'aă ksmmzrată de dînsa, saă în numele ei, din 
banii we ea va fi dobîndită. nrin momteniră, darăă, 
legatari, saă kiar& urin administrarea esonriuei ei, 
Îns identitatea astoră bsnari n este tot de sna 
atztă de uerts, ka aueea a bnzriloră dotale sa 
din esonrik. Legea a trebzită s% îmnedeue ne fe- 
mee de a reklama nimte bănzri ssb nretestă ks sint 
ksmnzrate din banii ei. S'a nreskrisă dar ka aueste 
bsnzră s5 se ia înanoi nămai knd aktzlă de vn- 
zare kiară, va areta nentră uine wi din ue bani s'a 
ksmusrată imobilslă, sas knd din -diat, din foae 
de îmnruials, saă din ori-ue aktă nsblikă, se va 
areta originea baniloră mi all kză e imobillă. Ka 
modzlă auesta se konstateazs destulă kr imobilzlă 
este allă femei; fraxda devine difinile , daka n im= 
nosibilb: nrin ărmare nemisktorslă se noate retrage 
ka o m'onrietate a femei. 

Daka originea uni întrebăinuarea baniloră nz 
voră fi konstatate ama, mrekăm V5BZBIBM, Nres&mIl- 
uisnea legale este ks bsnzrile -dobindite de femee 
saă nlztită ks banii berbatălsi, ks snt alle Ii, 
ui k5 nrin ărmare ns notă si se retragi din akti- 

„velă komsnă (art. 302). Ama, znă imobilă roate s5 
fi ksmusrată de femee, aktslă de kamnmrare noate 
ks arate ks ea Pa kimnsrată: daka n se arat 
originea baniloră. mrekzm vezărsmă, legea nresăr- 
nsne k5 auesti bani .a% fostă ai bsrbatgli, mi k'p femeea, a fostă numai ună mandatară allă sex. Kz toate astea, legea n onreuite dovada kontrariz. Kiarkă daka originea baniloră n se va dovedi min modslă
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aretată mai săsă, femeea o noate dovedi nrintrsnă 

altă mizlok& oare-kare. Îndestală nămaă k'5 mresămirr- 

pisnea, legei ns noate kzdea de kstă nrin 0 dovad 

kontrari'b. . | | 

Dame we sa regslată drentzlă femei asănra ne- 

miskmtoareloră , legea se oksm5 de drertslă ei asă- 

ma misktoareloră ue fakă narţe din averea sa (art. 

303). Se nsne ka nrinuiniă ks femeea, în kază de 

falimentală bwrbatălzi se, îi ia înanoi toat ave- 

rea sa miskstoare. Ama, Iskrarile ue ea va fi adăsă 

de zestre, nrekăm bani, bijăterii, diamante, vase, 

gsarderobz, etc. ; . saă auellea ue le va fi dobîndită 

min mouitenire, dară saă legatări, se retragă din 

aktivală komsnă mi se daă femei. Sare a se evita, 

însz oră-ue fraxd5,'nentră ka n femeea s5 reklame 

ka alle selle nimte Iskrgri ue sănt alle bzrbatălză, 

legea, voemte ks identitatea auestoră objekte sr fib 

Bine konstatats. Ama nentră Iskrarile dotale, se uere 

ka nrin foaea de zestre sr se dovedeask kb lăkră- 

ile reklamate sent kiară aaellea ue saă adssă de 

zăstre.  Assemenea, mentă Iskrrile dobîndite nrin 

momtenire, dară saă legatări, se were ka &nă aktă, 

formată dne kondinisnile legei asănra fim-krăia din 

aste modsri de akăisiuizne, Sb dovedeasks identi- 

tatea, objekteloră reklamate. 

--. Legea; sere, kim vedem 0 identitate materials. 

Femeea ns uoate reklama lskrările selle misk'toare 

de kztă k'snd voră esista în natsrb» Asia, daka elle aă 

nerită, saă daka, berbatală le-a vîndztă mi le-a rem- 

ulasată min altele, femeea n le noate reklama; kB 

aueste lukrari. nă ară. fi kiar& auellea ne kari le-a 

adzsă femeea în kasa berbatălzi; identitatea loră ară
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fi mea greg de dovedită, mi berbatală ară rstea 

lesne tree Iskrsrile selle, ka km ară renmresinta ne 

aaellea alle femei. 

- Dar aueasts disnosiisne kredem ks se anlik'6 

nămai la Izkwările ue serveskă la ăsăl& mersoanei, 

ns mi la bâni. Daka nrin foaea sa dotalm fenieea 

va fi adusă berbatalsi o săms oare-kare de bani, 

se îngelege kw avesti bani nă aă 'nătătă esista în 

natsrb ; ci aă uirkălată, s'a skimbată, n mai sănt 

totă aueia me kari femeea i-a adăsă în kasa berba- 

telsi. Lakrzlă ue reklams femeea, nă este kiară mo- 

neda ne kare a adsso de zestre, ui katare săme. 

Aveasts săms noate fi renresintats nrin ori-ue felă 

de moneds. [lin armare în auestă kază este de- 

stălă ka femeea ss dovedeaskr ssma ue a adssă 
de zestre, mi aueasts dovadr se faze nrin foaea 
dotals. 

Ueea, ue dovedemte mi mai msltă ks legea n5 
s'a -nreokănată de bani, este zrmarea, artikolălzi no- 

stră.  All& doilea, maragrafă vorbenute de Iskrurile 

miskwtoare ue voră fi sare trebuinua ori a br: 

batălui, ori a femei, nui adaogs ks nefskendă- 

se dovada identitenii loră, n se voră da înanoi fe- 

mei, afarz nămai de vestminte mi nînze- 

tări ae serveskă la alle ei trebsinue, uni i se voră 

înânoia de sindiui ks voea jsdek'ptorălză-komisară. 

Banii, în limba mraktikz, nă se konsiderz nisi de 
„kăm ka ăn& objektă ue servermnte la tvebzinyele zneă 
nersoane, nrekăm nînzetarile, vestmintele. Ilrin zr- 

mare n este nevoe de a se dovedi identitatea ma- 
texialr a loră — ueea ue ară fi fostă imnosibilă — 
“i nmai kăantitatea sămei.
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Daka femeea, va fi ulztită weva, datorii alle bzr- 
batzlăi, mressmuisnea legals este ks ea a fskată a- 
ueaste nlats din banii bzrbatslzi; kz a fostă znă 
simuls nroksratoră all seă; nrin ărmare, ka ss noa- 
ts reklama de la masa aktivălsi, szmele ue va fi 
uztită, katz si dovedeask kw datoriele sa nl6- 
tită din banii ei (art. 304).: 

  

, w “ 

o GRRU VA3Ă, 
Despre împărțirea între creditori, şi despre desfacerea 

averei miscătore a falitului. 

Ne-am okznată msnr akm desnre îmneruirile 

me se fak între kreditorii nrivilegiani, inotekari, 
saă gagisti. Amă vezată kr kreditorii nrivilegiani se 
nistesk& din ei d'întii bani ue intrs în masa fali- 
mentzlsi; iar kreditorii inotekari uri gagistă, din va- 
loarea Iskrzlzi ue faze objektală drentălzi loră de 
nreferinuz. Ss esamintm akum km se faue îmnsr- 

nirea dividendeloră între kreditorii ordinari. | 

Toni kreditorii, kari n sănt garantaui nr 
Mrivilegig, inoteks saă gagiă, sănt sănnăui ni 
nrinuiniă de jăstiniz , adik egalitatea, (art. 305). Le- 

gea anlik5 auestă nrinsiniă otsrendă kb toni kredi- 

torii ordinară, a kmroră kreanme va fi veritikate iu 
afirmate ; voră nriimi zn& devidendă nxonorpională 

kă kreanua loră. Aueste dividende se voră îmrrsrai 

din smele adunate din vinderea bsnariloră falitasi, 

sa din lata kreanmeloră ue avea sP a Se înye-
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lege îns ks aueasts îmnminire se va faue din ka- 
mitalslă netedă, adik, dane ue din ssmele adsna- 
te se voră skzdea: 1% Keltselile fiskute ks administra 
rea, falimentălză,  nrekzm remsnerrile sindiailoră, 
keltselile inventarislzi, mznereă .neueniloră, nrowese- 
loră kontinssrii esnloataniei fondzlzi de komeruiă , 
ect.; 2” ajstoarele ue se voră fi akordată falitslsi mi 
faniilici selle nentrs nztrimentală mi săspinerea, sa; 
3 sămele ue se voră fi nlztită kreditoriloră nrivile- 
giaui, konformă kz art, 294, urekzm mi sămele ue 
voră fi nlztită sindiuii snre a skoate nă gagiă, kon- 
formă ks art. 290. 

Sindiuii daă ne fis-kare lsnz tribnalălzi 0 în-: 
semnare desnre sitsagisnea falimentslzi mi desnre 
banii ue se voră afla stesnmi (art, 306). Îmrreruirea, 
dividendeloră noate sr se fak îndats dane strînge- 
vea oare-kroră săme, fir sr fi trebsinus a a- 
tenta ka, totă aktivală sr se realiseze. Dar se noa 
te iar ka oare-kare întîrziere si fis kiară în favoa- 
rea kreditoriloră. De aueea legea ziue ks tribsna- 
Islă va arsta enoka ksnd trebe sr se înuean îm- 
ubruirile, ellă va otet nartea analog ue trebue ss 
ia fis-kare kreditoră, uri va, -niiveghea ka, toni kre- 
ditorii sr fi5 vestiui desnre îmusruirile ue s'aă în- 
vestă, | 

In legea franuess, n tribsnalzlă, wi jdek'to- 
rălă-komisară are aueasts misisne. N witim nentra | 
ue legea romzns a voită ka ss uns în lokă-i ne 
tribănală. Jădekstorzlă-komisară este mai komrre= 
tinte de kmtă tribsnalzlă, snre a, ksnoamte momen- 
tslă nronie kznd are ss fak îmwruirile sure a 
mti5 kare este martea we se kăvine fi-krai kredi-
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ditoră. 'Tribsnalzslă ns noate s5 se okane kă asse- 
menea amwrănte; oksnanisnile Isi sent nrea nsme- 

"roase snre a esamina kz destsls esaktitadine toate 
affauerile falimentălzi. De aueea ellă a mi nzmită 

5nă jsdekmtoră-komisară, kare este zn& membră din 
sînzlă seă, snre a-lă renresinta, 1mi a se oksna în- 
irsnă modă sneuială de ueea ue nrivemte falimen- 
tslă.  Namai awestă jsdekstoră este în stare de a 
nreuisa enoka îmnruirei mi a areta uartea fiB-kerză 

kreditoră. 'Tribsnalslă va fi silită a se adresa totă 

la dînsălă, mi în nraktiks, jsdekstorslă-komisară 
iar ns tribnalălă va îmulini nreskrinuiznile artiko- 

lălsi nostrz. 

3nă kreditoră, sure a-uii nriimi dividendală seă, 

kats si renresinte titlslă seă în originală (art. 309). 

ITtim km la verifikarea kreanuci, ell& a nresintată 

totă awestă titlu. Ia ss n se fak vre-o eroare, 

legea were ka sp-lă nresinte mi knd se va nlzti. 

[le auestă tits sindiuii însemneaz săma ue sa nls- 

tită de dînmii, sa% de kmtre tribpală în srma, listei 

de. îmnsruire dats de sindiui, konformă ks art. 233, 

Skonzlă auestei mennizni este ka kreditorslă st nă 

mai noats reklama aueea ue i s'a nlstită. Dar daka 

kreditorzlă n inoate nresinta originalslă titlslzi seă, 

saă nentră km la nerdată, saă din vre-o alts kaăss, 

jsdekmtorzlă-komisară esaminîndă nrowesslă verifi- 

krei kreanuei, moate aztorisa ne sindiui ka s5 fak'B 

mlata, fer a maj fi trebăinue de originalzlă titlu- 

lși. — În orăi-ue kază îns, kreditorglă kare sa nl- 

tit, înskrie ne marginea listei de îmnsryire, k5 & 

mriimită uartea sa de dividendă. K5 modală auesta 

kreditorslă sa momtenitorii sei n& notă suspine maă
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tprziă kt n'a nriimită niui o ulate, asksnzndă ti- 
il ne kare sindiuii însemnase smele nlstite; kai 
kăitanga skris me lista de îmnruire, remsne în 
insinile sindiuiloră ; în kstă ei nosedr totă de sna 
o dovadz desnre nlata ue s'a fekztă. 

Iltim ks nentr kreditorii domiuiliai afars din 
Tlrinainată se afls sn termenă sneuială nentră ve- 
rifikarea kreanyei loră (art. 236).  Illtim assemenea 
ks auestă -termenă ns întărzis onerauiznile falimen- 
talăi, nui ks rin zrmare îndats dane treuerea ter- 
meniloră kreditoriloră domiailiani în Ilrinainată, se 
unii: nrouede la likaidania aktivălzi ui la îmuzruirea 
dividendeloră, kiarg în liusa kreditoriloră afars din 
Ilrinuinată. Ka toate astea, legea a lsată ms- 
sări ka ss nrotekteze interesele auestoră kreditori; 
mtim -k'5 ea mreskris ka r'ruile ue li se ksvine loră, 
ui kari se afl înskrise în bilanuă, ss se nn la 
reserve. Daka, tribănalzlzi i se va rea km aueste 
uBrui n sănt trekzte în bilant într'ană mod e- 
'saktă, sa k'5 snt nrea misi, moate ka ss ordone 
se mai m'reask âuea reserw'p. Sindiuii, kari-ruă 
notă avea kăvintele lor snre a se onnmsne la auea- 
st5 mssăr5 kare este oneroas nentră uci-l-algi kre- 
ditori, aă drentslă ka ss reklame 
tribsnală, mi tribănalulă kat S5 
stei reklamzri (art. 307), 

Kreditorii a kwroră kr 

în kontra ei la 
Jădeue asănra, aue- 

eanue se aflz kontestate, merite totă atzta mrotekuisne ka mi kreditorii din Strsinstate (art. 308). De aueea am uri vezătă în “ant. 243 mi 244 kw daka tribănalzlă de komeruiă n am'n'5 oneranizsnele falimentalzi, ne knd o krean- N5. se afl în kontestauis, va fiksa kreditoralui
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kontestată o săms nrovizors, nentus kare ellă va 

la narte la konkordată mi la îmnmrniră. Artikolzlă 

nostra reneteazs axellami minuins; ellă ziue ks se 

va une în reserv5 mii martea NrOVIZOLrb We se va fi 

determinată nentrs kreditorsl& kontestată. 

Ilsruile sănt reservate kveditoriloră din stwzin'tate 

men la îmulinirea termenslii de 120 de zille indi-- 

kat min art. 236. Daka nenr la esnirarea auestsi 

termenă ; kreditorii din streim'ptate înk nă mi-a ve- 

ifikată kreannele loră, msruile loră veservate se îm-- 

nartă atsnui între kreditorii mei pekănoskăni nui ve- 

rifikajră, 

Dar- toate mssnile veservate atmtă kreditoriloră 

din strsinmtate, kztă 1mi aelloră kontestani, n&maă 

atsnui li se dat în totală, kend kreanna loră va fi 

admis nentrs totală. Daka ea se va redzie, restală 

se va. îmmwzrui între kreditorii aei-l-alui. 

Szmele nzse în reserve uoate se nrodsks oare 

kare interese. S'a întrebată daka aueste interese ka- 

ti ss se dea masei saă kveditorălzi reservatariă ? 

Bnii kredă ks aueste interese. kate s5 se dea ma- 

sei, fiind-kz s&mele reservate nă konstitseskă înk'5 

o late, uri nrin &rmare lveditorii reservatari n5 aă 

drentală se reklame interesele lor%. - Oninisnea kon- 

trans ni se nare mai eksitabile mi kiar mai logik'5. 

Sumele reservate konstităeskă O ulats, înss s5bt o 

kondiuizne sasnensiv5, FE kreanua se va admite 

ka bsnz. O date adeastb kondiuisne îmnlinits, kre- 

ditorslă este konsiderată ka km ară fi nriimită nla- 

ta înks din momentslă knd sa denăsă. Ilin ăr- 

mare interesălă auestei săme este all Isi; kai fox- 

meazb 5nă akaesoriă la mrinuinală, adik» la nlatB..
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În masa unză falimentă se afis de mslte ori de 
azelle, kreange a kzroră rekamerare este foarte difâ- 
xils, daka n imnosibils (art. 310). YIeea ue noate 
kontribsi la aueasta este saă insolvabilitatea, debito- 
relsi, saă absinua, Isi, saă kiar linsa de dovezi de- 
stăle. A k'esta ka se se desfakz aueste kreange nrin 
kallea jzstiniei, se were de mălte ori snă timnă 
Isngă, mi urea mslte keltseli. O administrauisne 
trakteazz assemenea, kestizni malt& may diffâiuilă de 
krtă snă nartikslară Este dar adesea mai avanta- 
giosă nentrs znirea kreditoriloră ka s se skane de 
assemenea diffikzlteui, nrin kallea învoelii, nrin alte 
modzri indirekte: s. e. venzndă kreanna nenti o 
sims oare-kare, sat dend'o snzi all treilea nentr& 
ka auesta si fak toate keltelile ae voră trebzi, uri 
din we va remznea si se îmnarub kă masa în j&- 
mstate, în a treea Harte, ect; 

Legea nermite snirei kreditoriloră de a faue as- semenea oneragisni. Falitslă se va kema mi ellă, 
înt'snă modă formală, sure a kombate saă a aul - nroba mwsăra. Dar attă falitală, kmtă mi masa kreditoriloră, axă nămai o voue konssltativs ; tribs- nalzlă este kare ordons definitivă we trebue ss se fakz. Daka oneranisnea se annrobeazz de tribsnală, sindimii voră faue aktele neuesarii nentră realisa- 
rea ei. 

Fiindă-km o assemenea, M'Es5r5 intereseaz ne toni lreditorii, legea nermite fiv-krsi dintrînmii a nrovoka deliberarea, znirei kreditoriloră nentru asse- menea traktate.  Sm-e aueasta se va, adresa la jxde- kstorslă-komisară , kare va kema znirea kredito- tiloră,
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Dewisiznile în aueasts adănare se iaă dsne sim- 

nla majoritate a kreditoriloră. 

ft at 

"702 YI 

CAPU die 

Despre vândarea averei nemiscătore a falitului. 

ITltim ks îndats dsne deklararea falimentslzi, 

falitetă îmi nerde drental& de a-nă administra starea, 

sa.  Kreditorii assemenea nă mai notă reklama iso- 

lat& vinderea bsnsriloră falitelzi ; gi topi katb s5 a- 

mtente likzidania generale.  K'stă nentr& lzkrarile 

miskwtoare mtim ks, afart de kreditorii nrivilegiagză 

mi gagisti, niui 5nă altal& n noate sere vinderea 

_loră. Illtim îns k5 sindiuii notă s5 se axtoriseze 

de judekmtorslă-komisară a vinde axweste mobile, 

kiar mai nainte de a f vorba de konkordată. 

Dar Iskrsrile nemiskstoare sant de o mai mare 

imnortanm5b. De aueea sant sănmsse la nimte regule 

mai sneuiale. 

Legea esnrimt mrinuinislă generală, kb, înda- 

ts dune deklararea falimentslăă, niai anslă din kredi- 

torii ordinari n va nătea were vinderea Iskrzriloră 

nemiskmtoare (art. 311). i | 

Sa întrebată înss daka 5nă kreditoră ordinară, 

kare înuensse vinderea znzi nemisk'ptoră înaintea 

deklawereă falimentslzi, o noate 5rmă daune aueast'b 

deklarare?  &nii astori kvedă k5 a &rma aueaste 

vindere este a se oksna de dînsa, este a vinde imo-
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bilzlă: ameea ue legea onrermnte. Observzm însz ks 
legea onremte de a se sere vinderea nemisktoa- 
reloră, iar nă de a se rma o vindere deja înuers- 
t5 mai nainte de a se deklara falimentălă. - Kredem 
dar ks &nă kreditorg are dentală de a urma o vin- dere înuenste. | 

Kmt& desnre kreditorii imotekari, ei a, dane kăm uitim, 0 nosinizne esuenygionalr.  Kiară dz-= ne deklararea, falimentalsi, ei "notă were vinderea, nemiskwtorălzi. kare faue objektăl& inoteuei loră, în- - s5 ue kstă timuă snirea înk n s'a formată, 
O datr ue aueasts snire a kreditoriloră se for- meazs, nămai sindiuii ag drentă de a ere vinderea, nemiskstoareloră , afarz nzmai daka aueasts vindere nă va fi fostă deja înuenstz de kreditorii inotekari (axt. 312). Sare a se evita înterzierile, sax kiar o- terîrile reneză, legea. voemte ka, sindiuii, în termenă de ontă zille de la ănire, s wear de la tribonală aătorisarea de a vinde imobilzlă. . Tribănalslă roate Sb refsse ast astorisare, daka timmnslă este nefavo- vabilă, daka trebue ss se mai fak lskrslsi ueva renaranii, daka se ărmeaz esnloatarea fondului de komeraiă , 'ect. Aztoristndă îns tribanalslă de a "se vinde imobilzlă, vinderea sa, se va faue dane for- mele uerzte nentr mezată.
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De 

CĂPU Je 

Despre revendicarea mărfurilorii şi altorii lucruri, 

Este snă nwinuiniă generală în drentă ks ni-. 

_meni n noate fi linsită de lskrslă seă fsr5 kon- 

simpimîntslă seg.  Ilrin zrmare nztem reklama ]3- 

krală nostrs ue se afls în mna altsio, n kă titla 

de nronzietate, ne kstă timnă n sa nreskrisă. A- 

gestă drentă de a reklama, de a uere înanoi „de la 

ori-uine lskrslă nostrs, se nămemte, în termeni e- 

sakui, drentă de revendikare. A  revendika 

ană lkrs, este a nretinde ks este allă nostră, ui 

km velă se-lă pine ns are assnrbiă 5nă drentă de 

monrietate. Auestă drentă esists kiară ksndă uellă | 

ue pine lskrslă a kzstă în falimentă.  Falimentălă 

n trebue st fi &n5 mizlokă de desnzere. i 

Legea, în kanitolălă mostră, se oksns de drer- 

_talg de revendikare ue aă uei d'allă treilea în kon- 

tra falitalei. Ea nrevede mai mslte kazări. Dz 

drentslă uelloră d'allă treilea de a revendika, de a 

uere înanoi: 10 Effektele de komeruiă saă ori-ue alte 

înskrisari kari sat înkredinnată falitălzi, n kă skonă 

de a-l& faue nronrietară ne dînsele (art. 313); 2 msr- 

file ue se voră fi dată falitălzi sure a le konserva 

saă a le vinde (art. 314); 30 'mrfsrile vendate fali- 

talzi mi înks nenlztite. — SE: esamin'm fip-kazre din 

aueste kazări. 
Ma 

10 Revendikarea effekteloră de ko- 

" merwiă saă'altoră înskrisri (art. 313). — 0
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nersoans a înkredinuată falitali, mai nainte de a-mi în- 
geta nl'euile, nimte eflekte de komeruiă, mrekzm nolizze, 
biletări la ordine sax ori-ue alte înskrisări, kă în- 
seruinare de a strenge banii dne dînsele imi a-i tri- 
mete nronrietarslui, sat a-j konserva la, sine, ori a-ă 
întrebzinua la kztare Iskra determinată, s. e. a nlsti 
kstare datori5.  Auella kare a dată falitelai aueste 
efiekte, n'a ksgetată de lokă a transmite mi nronrie- 
tatea loră; ellă a fskstă nămai znă simul denositi, 
Axella, kare le-a nriimită este 'snă simulz denositară, 
5nă mandatară; n are niui ăn% drentă de Iromrie- 
tate asănra titlzriloră. Ilrin zrmare daka, ellă va, k'p- 
dea în falimentă, adeveratslă nrorivietară are dren- 
tslă ss-mi reklame effektele de komeraiă. Ark fi 
fostă o nedrentate ka aseste effekte sr devin uro-: 
nrietatea masei kreditoriloră. : 

Dar nentrs ka aseste effekte se noats fi reven- 
„ dikate de nronrietarulă loră, se wer& doge kondigi- 
sni: 1 Titlslă ss n fi fostă înkp nlztită în tim- 
nslă falimentalzi. Daka aueasta se va fi fekată, să- 
mele nriimite se voră konfenda ka wea-l-alts stare a 
falitalză ; nrin &rmare „ ell& se konsiderz ka km ară 
fi nriimită auelle ssme în: îmursmătă ; mells ue a de- 
năsă titlsrile devine sn simnulz kreditoră, mi în 
lokă de a-mi Iza kanitalală seg va nriimi nămai sng dividendă; 20 titlzlă si esiste înk în natărs la enoka falimentălsi în nortofolizlă falitălai.  Daka ti- 
tlzrile înkredinyate. falitalzi se voră fi skimbat& nen- tră alte valori, nronrietarală loră n le mai noate reklama, kui elle nz mai esist; în natăr5, afarB nămai daka va fi fostă frasds, mi daka mi aellă d'allă treilea va f Hartisinată la aueastz frază,
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Afarz de kazele nrevzzzte de lege, adik afars 
de kazulă ksnd titlslă se va fi dată falitalsi k3 or- 

dine de a strenge banii ue ellă konrinde mi a se 
pine la mstrare, ori a se întrebzinua la ueva ului 

otprîte, nressmnwisnea legei este ks axseste titlari 

saă transmisă falitălzi ka o nronrietate. [lrin &rma- 

re, aueastă nres&mnnizne nă se noate derîma de 

kst& nrin dovezi kontrarii. 

2 Revendikarea mwrfzriloră dense 

la falit sure a se vinde (art. 314). — Aueasts 

revendikare este totă de natura axellia ae nrewede. | 

Differinua este ks în kazălă de szs% este vorba de 

_titlri sa înskrisără, asi de msriără. Ama, 0 ner- 

soan a înkredinuată aktsalzlsi falită nimte npr- 

fari sare a le vinde. N i-a transmisă nivi 5nă 

drent& de mronrietate assnra auestoră morfări. Ilrin 

zrmare denositarisl& kezndă în falimentă, mi m'Br- 

forile esistendă în natărs, uellă we le-a densă le 

noate înk reklama; ksui ellă n a renănnată nisi 

de ksm la mronrietatea sa, mi ară fi o injăstiuis de 

a-l& desnzia de dînsa. | 

Legea, înss nreskrib ks mrfarile se revendiks, 

în totală sat în arte, nămai ksndă voră esista în 

natărm. Ilin &rmare daka aueste mwrfări aă ne- 

rită sat sa transformată; s. e. daka grislă ue sa 

densst sa transformată în fpint, saă lîna în no- 

stavă, drentslă de revendikare nă mai esistb, Di 

denosantală va deveni &nă simulă kreditoră allă fali- 

tos; kai, în assemenea kază ară fi fostă rea dit- 

fiailă de a se dovedi identitatea lskiălăă, o date ue 

Wa transformată. 
_ 

Se nressnnspem însă EP falitală a vîndătă m'5r-
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fările ue i s'aă densă. Auella kare a fekată derrg- 
nerea are drentslă ka ss reklame nreuzlă lor&? Le- 
gea faue o distinkpisne. Daka, nreuslă auestoră mzr- 
fări înks5 n s'a ulztită, în totală sax în narte, uellă 
ue a denzsă msrfsrile are drentslă s5-l5 reklame de 
la kămnsrstoră. Auesta, nefiindg înks liberată, de- 

„ nositarălă se msne în lokală falitelzi, mi eseruiteazt 
akuiznea ue auesta avea în kontra, kmnzrtorălgi, 
Daka urenzlă s'a nlutită în bani, kamnsrstorălă s'a 
liberată.  Denosantală nz-lg mai roate reklama niui 
de la dînszlă, nisi de la falită ; kai banii nltină, 
konfondrnds-se ks banii masei, ar% fi neste nătiny's 
de a-i mai distinge. Dar totă awestă ressltată este - 
mi knd nreuslă se va fi nlztită în zanise sa% knd 
se va, fi liksidată nrin vre-o. alts sokoteals între fa- 
lită ui kămrsrBtoră, Ama, daka, kămmsrstorslă se 
va fi nlztită min effekte de komeruiă saă alte va- 
lori, ori daka nlata se va fi fekută nrintr'&nă kontă 
kărentă între dînsslă uri falită, aellg ue a densă 
msifzrile nă mai noate reklama nrenălă loră; kmui 
aueast ulats este assimilats de lege nlzuii we sară 
fi fekstă kiară în bani, 

3 Revendikarea msrfsriloră vendste 
mi nenlstite (art. 315). — Am vezztă în art. 293 

-K5 morfsrile ue sa vendată falitălzi n se mai notă 
ere înanoi de venzztorslă ue nă a mriimită nregzlă 
loră.  Akzm din kontra legea vorbemte de snă. 
drentă de revendikare allă asestoră merfari. Este 
oar5 0 kontradikmizne între aueste doze disnosiui- 
sni? Niai sna. Art, 293 nressunsne ks mzrfrile 
vsndzte se afis intrate -în magaziele falit, sant 
în disnosiyiznea, sa; în vreme ue artikolslă nostră
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.nresănnăne k'5 m'rfările sănt nămai esnedzite ktre 

falită, îns5 n se afis intrate nidi în magaziele Iză, 
nisi în alle komisionarzlă seă. În auestă kază le- 

gea nermite nronrietarzlui mrfzrilor de a le revendika, 
La, noi auestă drentă este snă adeverată drentă 

de revendikare, kare, dane kzm mtim, este nz- 
mai allă “znzi nronrietară; kzui la noi, ka mi la 
Romani, vsnzarea este nerfekte nămâi atsnui knd 
sa fikată mi tradiuiznea Iskrălzi. Ilentră uelle mis- 

ktoare înss mlata nrepălzi, fire tradiuine, faze 

venzarea nerfekte (axt. 12, 13, nat. 3, kan. 2, K. 

iv.) Kendă dar, niui tradiuinea s'a folestă niai 

nreuălă sa dată, vnzarea înks n este komnlek- 

t5; vînzztorălă se afis totă ka nronrietară. În sne- 

aia noastr, tradigisnea n sa fekată, k5ui m'srfă- 

rile înks n a% ajsnsă în magaziele falitalză; . nre- 

nslg lor& assemenea nă sa nlstită. Vnzstorslt dar, 

kare este totă nronrietară, are &nă adeverată drentă 

de revendikare asănra m'erfăriloră. 

Dar nentră ka s» eseruiteze auestă drentă, este 

neuesart ka m'srfsrile ue s&nt ne drsmă s5 nă se 

fi vendztă ni allă treilea de ban kredinu5, în 

virtatea faktarei saă skrisorei de înkrkare în kora- 

bis, oră ksruii de kerată, săbskriss de esneditoră. 

Ama, daka ne nresintarea auestoră faktări saă skri- 

sori, snă allă treilea de bin kredinys a kămIrb- 

rată mmwrfsrile ue înk% n5 sosise, uronrietarslă loră 

ns le mai noate reklama, mi devine znă simulă kre- 

ditoră. 
Kndă revendikarea se nermite , avella kare ia 

rarferile înamoi, kats ss întoark5 masei ' ori-ue a- 

kontsră va fi nriimită saă ori-ue alte săme resn&nse
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nentr ulats de navlz, de ksrată, komisizni, asigă- r5ri, saă ori-ue alte keltzeli se vor fi fekstă ku o-" kasisnea mzrfsriloră. Este Jăstă ka vwellă mspină masa kreditoriloră sr nx fi în nerdere. | 
Ilîns asi amă mressnnăsă ks mrferile sant esnedzite. Daka însz aveste mzrfări înkz n se esne- dăise kptre falită sa înssrainatală se, vsnzzto- r5lă, afisndă înuetarea, nlsuiloră, le moate mine la densslă, nn va nriimi nlata lor& (art. 316). . Sindisii, în amindoze kazarile de mai 5555, notă s5 se astoriseze de jsdekstorslă-komisară , snre a uere nredarea, m'rfgriloră, nlztindă vînzstorzlzi nre- - NB loră (art, 3117). . o 
Knd vsnzztorslă îuri reklam's m'rfgrile selle, sindisii, aztorisani findg de jsdektorslă-komisară , notă sr nriimeasks de ban ast reklamase, notă adikt s7 judeue singări asănra drentalză de reven- dikare (art. 318). Fiindă însz kontestanis, tribzna- lslă va otzri, dzne ue va askzlta, nui ne jsdekzto- rslă-komisară, 

  

CAPU 33, 
„Despre împotrivire Şi apelaţie asupra otăririloră date în 

causă de falimentii. 

Deklararea, falimentalsi, mrekm uri data înue- tsrii nisiloră, se konstateaz nrint*o otprîre jsde- kztoreask. Ile lîngs aueasts otzrîre, am vezată ks în karsalg falimentalzi mai intervină mai mslte
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altele, kari regzleazr diferite interese alle masei, 
Toate aueste otprîri fi-voră egală săunsse la atakă- 
rile ue sară faze din nartea falitălzi saă kreditori- 

loră, nrin anel& sa onnosiuizne (îmnotrivire)? Le- 

gea ieguleaze aueaste kestisne. Ea aratz kari sănt 
otprîrile jădekstoremti kari se notă ataka, uri în ue 

termenă se esermitr auestă atakă. | 
Otwrîrea kare deklars falimentslă, nrekăm uri 

aueea kare determint enoka înuetprii nlspiloră, se 

moate ataka, ka ori-ue alts otprîre jdekmtoreaske, 

nrin anel% mi onnosiuisne, saă de kztre falită, saă 

de kmtre ori-ue alts uarte interesate (art. 319). Ter- 

menzlă onnosiniznei varieaze, daune ksm e vorba de 

falită saă de alt nersoanr interesats. Falitală are 

ontă zille, ori-ue alts nersoanzs interesate ui kredi- 

torii, aă o Isn5, din momentslă knd s'a terminată 

formaliteuile newesarii nentrs afimarea otprîrei în 

sala tribănalslzi (art. 190). 'Termenzlă ue se dr fa- 

litalsi este uellt mai skărtă, fiind-ks ell& de obuate 

în are domiuilislă akolo znde se afle mi tribăna- 

lsl& kare dz otprirea, în vreme ue uei-l-alui intere- 

sapi moate kr se aflz la distange mai mari. 

De mi legea în artikolzlă nostră vorbemte nă- 

mai de drentslă de onnosinizne, ea n esklzde îns 

drentslă de anelă; assemenea, între nersoanele 

interesate, ea înuelege mi me kreditori | 

Legea mai revine, întrană artikolă sneuială, a 

ssma drentălsi ue a kreditorii de a ataka otprirea 

min kare se determins enoka înuetprii ulpniloră 

(art. 320). Mslte nersoane în. adeveră, zui kiar din 

not& să aibs inteiesă ka falimentălă s5 
kreditori 

ei d'allă treilea 
se fi deklarată la o alts enok'r.
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notă fi interesayi în auestă sensă, ka nimte aktari 
fekate kă dînuii si n se anzleze; kreditorii din 
kontra,. notă avea interesă ka enoka înuetprii nl'Bi- 
loră s» fi ketă de denzrtats , snre a se anzla ak- 
tele ue s'aă înkeeată în srma ei. Mai mălui dar 
notă avea interesă ka, st ataue enoka înuetrrii nlB-. 
jiloră. Legea, însz a vorbită în artikolulă nreuedentă 
de drentslă dă. a se ataka aueastt euoks. De mi 
ea vorbemte usmai de nwrnile interesate, am 
zisă ks între aueste Ir5rui se înuelege mi kreditorii, 
kari sănt uei mai interesagă.  'Termenzlă ue se dz 
auestoră nersoane, am zisă kw este de 0 lăng. — 
Akzm legea vorbindă totă de adellazuni -ssbjektă, men- 
Nioneazb nămai ne kreditori, mi zine kz ei notă a- 
taka otsrîrea nrin kare se determinr enoka, înuet- 
rii nleuiloră, re ktă timnă îns nă aă trekătă so- 
roauele nentră verifikarea, Ii afirmarea kreanneloră, 
Dar aseste soroase sznt de obrte mai langă de kztă o În (art. 236—241). | 

Se afis dar o- kontradikuisne între aueste dote artikole.  Dsne art. 319 kreditorii ax o snm de la afimarea otrîrei în sala tribsnalzlsi; dame art. 320 auestă sorokă noate fi mai Isngă, ksui este egală ks auella all verifikprii uri afirmrei  kreanneloră. Aveasts kontraziuere s'a aretâtă de aztorii Franuesi înks mai nainte de a se forma, ui Kondika noastr, K toate astea am koniat'o esaktă, 
KE toate astea maj mălui astori aă kastat s% Hănb în akordă aueste doze artikole.  Bnii axă zisă k5 în art, 319 este vorba nămai de wuei de allă trei- lea interesaui,. afarg „de kreditori ; în vreme ue în ast, 320 este vorba de kreditoră, Aluii, ks kari ne snim
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mi noi, a5 zisă ks în amîndose aueste artikole este 
vorba, de kreditori. Legea îns în art. 320 mai a- 
daogs o disnosiuisne snezialt nămai nentră kredi- 
tori. Ea ziue, ks nentrs kreditori termenzlă de o 
lan ns va treue niui o datr neste auella allă ve- 

rifâikerii mi afirmerii kreanneloră. Ilrin &rmare, da- 

ka auestă din gims termenă se va fini mai nainte 

de o Isns de la afimarea aktslsi de deklarare, kre- 

ditorii nă voră mai nătea ataka enoka înuetsrii nl's- 

iloră, de mi aci-l-alui interesau, nentră kari lana 

înkx nz a trekstă, o notă faue, 

Ori-ue otrîre datr în kazss de falimentă se 

noate ataka rin anelă (art. 321). Aueasta este anli- 

karea 'nrinuinălăi komsnă. 'Termenălă îns ksndă 

se moate esergita anelslă, ns este auella allă drentz- 

Isi komană de trei Isni, ui de o Int sokotite din 

zioa înkănormtiinubrei otprîrei. 

Dar auestă termenă esuenuională kaste s5 se 

anliue nzmai asărra otprtriloră date în materib de 

falimentă, adik auellea kari sănt nskate kz oka- 

sisnea. falimentălsi, kari regăleazz drentările n'eskzte 

din starea de falimentă.  Ast-felă s&nt otprîrile asă- 

ura, deklaxprii falimentălzi, asănra validiteuii akte- 

loră fskzte de falită de la înuetarea nlegiloră sat 

în welle zeue zille kari o nreuedeazs, asănra krean- 

peloră kontestate , asănra konkordatălzi, asănra ad= 

ministrprii sindiziloră, asănra drentsriloră femei, a- 

sara revendiksrii. Kiară daka otrîrea în 0 asse- 

menea materi5 sară da de tribunalslă givilă, kre 

dem kr termenălă anelslsi va fi totă de o Isn'b 4 

iar n de trei; fiind-kw legea n5 faue niui o distink- 

ine. — Daka din kontra otprîrea nt pa rrivi O
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kestizne de falimentă, ui o alts kestizne, se va a- nlika termenzlă de anelă allă drentălzi komană. Ast- 
felă ară fi otwrîrea, as&nra &nei kontestagii de nro- mrietate între falită uri n all& treilea. O asseme- 
nea kontestanis, fiind string talimentalzi, se va js- deka dzne drentală komznă. 

Legea enămereaz mai mălte otprîri Jădekstoremti, kari ns s&nt săumsse niui la onnosinizne, niui la anelg (art, 322). Aueste otsriri nu se ranorteaz» asanra snoră kestisni de drentă, saă de fauts, kari ară stea vatima ne falită, sa ne kreditori, saă ne uei d'allă treilea; elle se rannorteazn mai kz seams la moralitatea, z- noră Hersoane, la sitsaniznea, falitălzi uri a familiei selle, mi alte virkămstanue kari denindă nămai de anreuzirea tribsnalzlzi. Ilin ărmare s'a sokotită de nrisosă ka assemenea, otrîri sr se mai noats ataka Nrin onnosiuizns sa anelă. Aveste otzriri sănt: 1” Otsririle relative la nsmirea sax skimbarea jedekztorzlzi-komisară, nreksm wii la nămirea saă skimbarea, sindiuilorg, 
2 Otsriile assnra uererei de a se libera fali- tsl& de la înkisoare, saă a rem'nea, liberă, ori asă- nra ajstoareloră nentr întreginerea, sa mi a familiei, 3 Otrtrile kari vor nermite ka sr se vanz Iskrările sat maferile falitalzi, 
4 Otprivile kari Iron5nu5 amînarea konkorda- talsi, saă kari deklarp admise nrovizoriă kreanyele kontestate. - 
5 Otertvile nrin kari trib&nalzlă de komeruiă se nronsnur asznra, reklamagiilorg nornite în kontra, ordiniloră Îsdekztorzlsi-komisară, în aerkzlă atribs- Mishiloră Isi, 

DO titan.
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TITLUL II. 

DESPRE SANCRUTE. 

Iltim ks &nă komeruiantă noate ss-mi înuete- 

ze nlzpile selle, noate sz-uri mearze kreditslă din 

evenimente indenendinte de voinma Ii. Dar se noa- 

te întîmula ka nerderea kreditalzi seă st nrovine 

din negligenur, din imm'zdinus, din kalkzle teme- 
rarii, Daka în astă kază ns e o krimr din nartea 

sa, uellă nsuină e o gremalz, o vins. Ksndă din 

kontra insolvabilitatea lui a fostă nrovenite din fraz- 

d, din snă kalkzlă, snre a se înaveni k starea 

kreditoriloră sei, atanvi vina devine o krimr. Fiz 
kare din aueste trei nosiuisai, iaă snă năme diffe- 
rită, Ksndă e o simnlr nenorouire se nămemte fa- 

limentă; ksndă debitorslă a fostă negligentă, se 
nămemnte bankrătară simulz, uui aueasta se kon- 

siders ka o vins, ka znă deliktă; kândă din kon- 

tra a fostă frasd, atsnui este o bankrătre tfras- 

duloasz, kare konstitse o krimz. “ea dîntii ban- 

krsts se nedensenite korekuională; wea de a doza 

este szunzst la nedense afliktive mi infamante. 

Dar mrekzm nămai nt komeraiantă noate de- 

veni falită, assemenea nămai snă komeruiantă noate 

fi deklarată bankrătară. Snă& falimentă noate ss se 

transforme în bankrstă nentră fante anterioare saă 

nosterioare înuetbrii nlsuiloră.  Kz toate astea noi 

kredem km deklararea bankrstălzi n este o fant 

absolztă legats de deklararea, falimentslsi., Mai totă 

de zna bankrăuii sânt ui falii, kB îmi însetează
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uleuile. Dar înuetarea kiar a nlzuiloră este sn% ue 
indenendinte de deklararea tiibsnalslei, Illtim ks 
înuetarea ulzuiloră esiste mai nainte de a o deklara 
tribănalzl& d& komeruig. .- Ilrii Brmare, daka snă 
komeruiantă se afl în realitate în stare de înuetare 
de uleui, tribsnalslă kriminală âlg “noate deklara ka 
bânkrstară , m'kară k' esists zh konkordată, mws- 
kară kiară km tribănalzlă de komeraik a deklarată 
ks ns se af falimentă.  Akgisnea tribanalzlzi kri- 
minală kat si fi5 indenendints de aucea a, tribsna- 
Islsi komeruială; kai akuiznea, usbliks treve înain- 
tea akuiznei uivile. Tribsnalzlg dar Kriminală noate 
s5 konstateze kiară tnssrni  daka în vealitate esists 
5nă falimentă, nui nronsnusndz-se nentră afirmativ» 
noate kondamna ne falit „ka bankrăfară simulz saă 
frasdulosă, În auestă kază,  debitorslă “va fi falită nămaă în ranortă kă uedeansă sa, n uri k kredi- 
torii sei; urin srmare, afars de nenalitatea Isi, nă 
i se anlik „konsekzinnele e reszltă dintr'ăn% fali- mentă ue ară fi fostă deklarată de tribsnalzlă ko- meruială. ia | o 

  

„ GRRPU a 
BANCRUTA. SIMPLĂ | 

Bankrsta  simulz (9) konstitse znă: delikt& sne- uial& kare se nedensernte ks înkisoare de la o Isn' 

(9 Vorba de bankrztz vine din doge vorbe italiane baneo-rupto, Sa ” krede-kz în meziulg evă în Italia kreditorii răneâ 'kutia, kasa debi- =. torălăi falitg,, sure a se asigura daka are ueva bani, ni snre a koria Stata în ngblika insolvabilitatea sa, 
i |
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msn la znă ană (art. 338, K. Ilen.) Auestă deliktă 
esists. nămai atănui. ksndă va esista falimentă imi 

gremialz din nartea debitoralsă (art. 323). Aki 

nea, auestzi deliktă se intenteaz înaintea, tribsnală- 

lsi korekyională, saă dăne uererea sindiuiloră, oră 

a vre-ănzi din kreditori, saă a nrokzroralză adik a 

ministerălzi nsblikă. 

Se vedem akum kari sănt fantele ne kari legea 

le konsiderz ka dindă namtere la aueaste bankră- 

t5. Legea a destinsă doăe. mater de fante..  Ilentrs 

snele tribznalzlă. este obligată Ea s5 deklare ne 

falită bankrstă (art. 324); nentrs altele tribanalzlă 

are faksltatea de a deklara saă nă bankrsta 

(art. 325). 

S. esamin'sma. „ne sell. d'înttiă (art. 324): 

Sant snele fante, kari nrin adeasta nămai k5 

esist5, Dresărnrăne din nartea falitslzi, , nrea mălts 

negligenus,  sa% rea mzltmp  temeritate.  Gravitatea 

lor& este ast-felă în kptă legea nresnnsne le este 

peste nstinus ka falitsl&, fekwndă assemenea akte, 

ss nă vaz k'-lă dskă la o răin5 sigăre. Asseme- 

nea fante. sănt: 
10 Daka,. keltzelile. nersonale alle falitalaă, saă 

keltăelile kasei selle se voră jadeka ks a% fostă ne- 

ste m'psăr5; | 

20 De va fi rerdstă sume mară la jol de no- 

rokă, nrekăm k'5Eni, loterii, ect.; 

30 Daka, kăgetendă a înterzia falimentălă, ellg 

va fi sevirmită kămrsrstori de lskrări, ka;.s5 le 

vînzs ks. arenă mai josă de obianzitălă loră kărsă; 

daka totă kz assemenea kagetare ellă se va fi îm- 

nremztată bani, va fi năsă în uirkălagib nolige ui
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alte assemenea biletari de negonă, saă va fi între- bsinuată ori-ue alte mizloaue megăbitoare ka sp do- bîndeasks bani; 
4* Daka, dzne înuetarea uleuiloră selle, va fi ulztită snă kreditoră ku nagzba masei, 
Îndats ue judekmtorii vorg konstata esistinna ănzia din aueste evenimente, voră mi annlika, ne- deansa kăvenits, f5r5 a se ma? esamina, daka a fostă bsns saă rea kredinus din martea, falitălzi. Legea nă a Irsată nimikă la diskreniznea tribnalălză ; ea zise k5 se va deklara ka bankrată simnls knd se va afla vre-sna din sirkămstanyele ue enămera- . TEME. Lotă ue aă a faue jădekptorii este de a kon- stata kz o assemenea dirkămstanus esists, Dove- dindz-se _esistenga ei, ei sznt obligani de a an- nlika nedeansa, 
Ssnt îns snele fante, a, kror& gravitate fiind mai miks, notă ss dea lokă la o kondamnare nx- mai knd jsdekwtorii oră krede ks k adeverată falitălă a fskstă o gremalz. Katr dar sr se okzne de intenuiznea isi; kat si se uiti jestifikrile selle, kiar ksnd fantslg esist5 într'zn% Modă sigsră. Kon- damnarea awi este faksltativg Nentră jădekwtoră, Assemenea fante sănt (art, 325) : 
1 Daka falitslă se va fi înszrainată în soko- teala altzia, uri fiere a nriimi de la dînssiă bani sax Iskrari snre akonerirea, sa,. kă îndatoriri ue se voră kznoamte a fi nrea mari ne ling starea, sa; 2” Daka se va deklara din nog falită fer a f îndestslată obliganisniloră ue se 1I5sese asănr-i nrin ănă konkordată resedinte ; | 3 Daka în xelle d'înttiz trei zille de Ja înye-
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tarea nlsuiloră ,  n& va fi deklarată aueastr înuetare 
pui nă-mi va fi denssă bilanuslă, konformă art. 186 

mi 187, saă daka în auea deklarare n se va ko- 
mrinde nămele tstsloră sopiloră solidară-resnonsabilă; 

4% Daka, fr vre-o nedikr legitims, nă se va: 
fi înfeuimată însămi la sindiui în kazările mi ter- 

menii otsrîui, sa% daka, avîndă karte de libertate, 
nă se va fi înfruimată la jsdekatr; 

50 Daka ns va fi minstă registre, sa daka 

ns-mi va fi fekută esaktă inventarizlă; daka regi- 

strele mi inventarislă sănt imnerfekte ori neregslate, 

sax daka ns aratr adeverata. stare de dare rui lare, 

fir ka k3 toate auestea se fiz o frasds la mizlokă. 

Toate aueste virksmstanue are s5 le anrenieze 

tribanalzlă, nui ss vaz daka trebse saă nă sp a- 

nliae nedensele bankrstei simule. | 

—— 06 seta 

CAPU 33. 
BANCRUTA FRAUDULOASĂ. 

Bankrsta frasdzloasz konstitze o krim' (art, 326). 

Dar ka ori-ue krim5, n& noate sE esiste frr5 o in- 

Trebse înkr ka falitslă sr fi 
tenpizne kzlnabilz. 

î 

în denlinz.: 
lskrată ks înielegere de ueea me faze, | 

libertate, ss nă fi fostă nisi nebănă, niui săunssă - 

la o violinus kwria nă nztea SP resiste. Fantele kari 

notă da namtere la o bankrăts frasdsloass sânt: - 

10 Asksnderea registreloră; 2" Askanderea kanitală- -
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Isi aktivă întreg sat în marte; 3% Esagerarea frax- dăloasz a nasivălzi.  Axeste fante konstităe materia- Islă krimei, kornzlă deliktalză, Însr, nentră ka kri- ma sr fit s&nmăs la o nedeanss , trebue sr se kaz- te rui intengiznea » Drekzm ini aelle-l-alte kondiuisni Me aretarsm.  Nmai knd aueste kondinisni voră esista, tribsnalzlă noate anmlika nedeansa. | Iledeansa bankrstalzi frasdălosă este manka Gizrgizlsi saă a Brzilei, de la dozi ani nn la, sinsi, dane km se aratp în Kondika Ilenals (art, 336). 
Totă aueasts legizire nrevede kazălă de kom- nliuitate (art. 337).  Daka ădik alte nersoane vor fi ajătată ne falită în esekstarea frazdaloasei selle intengini, se voră nedeusi ka mi kaInabilal& nrin- vinală.  Kztă desnre bankruta, simul5, kazală de komnliaitate ns este Hrevezstă de lege; nrin zrmare komnliuii ana assemenea bankratară n se notă nedensi. 
Assemenea mi nentrz tentativs. Tentativa saă înwerkarea, de a faue o bankrztr frasdzloas5 , manifestatz deja nrinta'o înuenere de esekztare, dar kare se va fi karmată rin xirkămstange indenen- dinte de voinna falitalzi, se va nedensi ka mi ban- krsta, realisats , îns k 5nă gradă mai Josă. Kassa este kz aueastz bankrste konstitze o krim'5 ; mi dă- ne art. 2 din Kondika Ilenals, ori-ue tentativ de Krims5 se nedensenite ka mi krima, ks snă gradă
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Ilin grmare &nei assemenea tentative nă se noate 
anlika niai o nedeauss. 

Agenyii de skimbă mi samsarii mtim ks a% o 

nosipizne nartikzlar între uei-l-alui komersianni. De 

ameea nedeansa nreskriss uentră dînmii în kază de 

bankrsts este mai grav5. Ama, în kază de ban- 

krats frasdzloass, se voră nedensi kă okna ne uinui 

ani (K. Ilen., at. 339); fiindă nsmai bankrană sim- 

nli, se voră nedensi ks înkisoarea Gisrgislsi saă a 

Brmilei de la snă ană ui jm'ztate nîns la trei (id. 

art, 340). 
Namai nrokrorslă, adik ministerălă nsblikă, 

noate s5 &rmeze ne falită ka bankrătară frazdzlosă. 

Niui kreditorii, nisi sindiuii, n notă ss intenteze o 

assemenea akyisne. Kz toate astea mi &nii sui aluzii 

notă sr ia narte la mrouesă ka Prui aivile , uentră 

interesele ue ei renresint6. 

Dar keltselile snzi assemenea mrouesă, kiar de 

ară fi intervenită sindiuii, ns sănt ne seama masei, 

ai ne a tesazrălsi n&blikă; kwui aui e vorba de ne- 

deansa snei krime (art. 327). Erndă înss snălă 

saă mai mălui kreditori voră fi intervenită mi €l 

la akusarea ue se adsue falitălsi, daka auesta se va 

akzita, keltzelile atsnui voră fi ne seama loră.
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CAPU 233, 
Despre crime şi delicte comise în falimente de către 

alte persone afară de falitii, 

Înt'snă falimentă, mai mzlte Hersoane, afarg 
de falită, noate sm fi komisă xeva krime saă delikte, 
în intereszlă îns allă falitalzi.  Ilrin zrmare aueste 
Hersoane kat st fir sănnzse la o nedeansp. 

Amă vorbită de komnliuii ni bankrstă fraz- 
dzlosă. Kanitolslă nostră n are de skonă a nedensi 
nămai ne komnliui. Ell se okzrs de nimte krimi 
distinkte mi indenendinte de kălnabilitatea falitalai, &Bnă komnliue se nedensemte numai kendă va fi 5nă kălnabil& urinuinală, mai kndă  auestă kslna- bilă se va kondamna. În snemia kanitolslzi nostrs se noate nronsnua, o nedeanst în kontra altor ner=- soane, kiar kendă falitsls ară fi deklarată inosentă; va fi destulă ka aueste nersoane 55 fi frkată o kri- m'5 saă 0 vins, în interes falitelzi, 

Ama, legea ziue km se voră nedensi ka ban- krătară fraxdzlomi (art. 328): 
Aseia kari, în interesulă falitalai, voră fi as- kansă saă tminuită toate saă narte din averile selle miskstoare sa% nemiskztoare. Aueste fante noate km saă fikstă ks mitirea saă ferz mtirea falitili, Da- ka s'aă frkată ka mtirea Isi, - auelle Nersoane sznt komnliuii sei, mi nrin &rmare se ărmeazr nrinainiile generale asinra komnliuitenii; atsnui se annliks a- Meca ue zige legea mai la valle, kr auelle ner- Soane aă ajutată ne falită la swvîrmirea
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bankrătei selle frasdsloase; ksui komnliui- 
tatea ns este nosibil» de kstă kendă e vorba de 
bankrăta fraxdzloas.  Daka din kontra auwelle ner- 
soane aă Iskrată for mtirea falitilsi — de mi în in- 
teresălă seă — , se nedensesk& nentrs nronrislă loră 
fantă, kiar knd falitălă ns se va kondamna ka ban- 
krstară frasdzlosă. Avesta kredem este mai kă sea- 

ms kazălă ue legea a avstă în vedere. 
Se mai nedeuseskă ka bankratari frazdzlomi a- 

geia kari saă nresintată în falimentă, ssbt nzmele 
loră sa& ssbt nme strpine, ka kreditori de nimte 
kreange minuinoase, 

Totă aueastr medeanss se anlikr mi asănra a- 

vellora, kari voindă ss se bzkzre nămai de avanta- 
gcle komeruizlăi, asknzendz-mi nersonalitatea loră, 
fakă komeruiă ssb snă name striină, saă kiar ssb 

snă năme minainosă, mi kadă într'anslă din kază- 

rile kari konstitze bankrsta frasdzloase. 

Sr observpm ks în toate aueste kazari, tribă- 

nalzlă kriminal& nare sz se okane de kestisnea 

bankratei saă falimentală akssatălsi. Ellă va anlika 

namai medeausa nreskrisg nuentră bankrăui fraz- 

dzlormi. 

De mslte ori asksnderea saă darea la o marte a 

Iskrariloră falitălui se fakă, for witirea Isi moate, 

de kmtre uelle mai anroane rsde saă aliagi ai li, 

nrekzm souslă seă, rădele selle de săsă saă de josă, 

saă aliamii sei de auellami gradă (art. 329). Daka 

aaeste nersoane voră fi Iskrată în înuelegere ks fa- 

litzlă , se nedenseskă ka nimte komnlisă, dăne nrin- 

giniile de mai săsă. Legea îns nresănirsne ks elle 

pă a5 lskrată ka komnliui, ko, de uni askunderea
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sa fekată în intereszlă falitalzi, îns a fostă frp miirea Isi. Kare va fi atsnui nedeansa  auestoră ner- soane?  Voră fi elle. sănnmăse la nedeansa ănăi ban- krătarg frazdzlosă, nrekăm am, vezgtă în art. 328 ks sint sănuznri streini? Legea a krezstă ks dren- tslă ks ară fi nrea, severz daka ară anlika aueeanii nedeanss. Strzinii ue ag askansă din Iskrarile fali- tălzi aă fostă moate îmninui nămai de snă motivă de interesă say de nă sniriță de inimiuis în kon- tră kreditoriloră; în vreme ue legztarile de senge kari esistz între falită nui rădele selle ue menniona- vEm, esnlikă, msn la oare-kare usntă, aknisnea leră; De aueea, legea se mălgsmemte a nedensi ne aveste nersoane ka nimte simuli fară. „Dar, dzne Bondika Ilenals (art. 313) n noate s5 esiste fară între 'sogi, asuendinui mi desuendinuj, sat aliagii lor& 'de auellarmy gradă. A fostă dar nemesară ka legea komeraialz ss nreskris, înti'zng modă esnresă, ks în kază de talimentă aueste Nersoane se neden- seskă ka, feri; wi alt-felă sară fi nedensită saă ka strbinii, saă n arg fi fostă sznnse la nisi o ne- nalitate. | 
* Dar nersoanele kari a% asksnsă Iskrarile falits- li, în kazsrile Hrevszăte nrin art. 328 mi 329, noate sr fir akzitate din kazsa, linsei relei intenyi- zni (art. 330). În auestă kază, uri lkz atstă mai măltă în auella knd sa kondamnată, jădekmtorii ordoan's akăsaniloră ka, 55 întoarkz la mass toate Iskrările sa drentarile we se vorg fi lăsată, sax se Voră fi asksnsă. 'Totă axesti jădekstoră otzreskă uri Nagsbile we va, fi înuerkată masa, ui kari trebe ss i se nlzteasksg, Însă aweast desnsgzbire se va de-
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side nzmâi k5ndă' se va uere de kztre interesaui, 

uni n&mai ksndă se va konetata km kz adeverată a 

esistată. 

“ Sindiaiă s&nt nimnte mandatară ai masei kredito- 

riloră (art. 331). Loră li sax înkredinuată konser- 

varea uri armsrarea, dientăriloră masei. Daka ei aă a- 

bzsată de aueastr înkiedere, daka în administrarea 
loră aă întrebsinnată frasdr, rea kredinur, s&nt ne- 

gremită kzlnabili uri kat ss se nedenseaskr. Dar 
kare este natsra kszluabilitouii loră ? Legea noastr 
o asseamsns kă krima &nzi bankrstă, mi ziue kB 

sindikzlă se va nedensi konformă kă aneksslă II, 

art. 2, adik ks msnka Gizrgizlzi saă a Brzilei de 
la 'dozi ani: rien la uinui. Legea franuess îns kon- 
siders aueast fants ka &n% abăsă de înkredere, uni 
o nedenserute ka snă deliktă, kă înkisoare de la dos 
Isni msu'5 la doză ani. Aueasts anreniare este msltă 

mai logik, de kwtă a legii noastre. e analogie 

esists în adeveră între sindiaii ue se moarte reă în 

administrarea, loră mi între snă bankrztă frazdzlos? 

Sindikzlă kare a abasată de misiznea we i sa în- 

kredinuată , we a fekată, mai măltă de kstă Sit a- 

bas% de înkredere? Dâka kondika noastre a skim- 

bată testslă franuesă, kassa nă a fostă intenpisnea 

de a miri medeansa, ui o simnls imnosibilitate ma- 

terialp. În adeveră, testslă franuesă, în ueea ue 

ziriveinte piedeansa , trimete la art. 406, din Kondika 

[leaals  snde se vorbemte de abssă de înkredere. 

Sar fi nstată trimete mi la noi la, artikolzlă kore- 

snsnzstoră din legea uenale. Dar în avea enok'5 

legea noastre menals înkz n era formate. De a- 

ueea a% fostă siliui tradskmtorii sp adaoge nimte a-
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nekssră ne lîngs Kondika Komeruials. Se trimete dar la auelle anekssră, la ună artikolă ue se refere- mute la bankrstari, în lokă de a se kreea ună altalg snesială. Ori km înss ară fi, nedeansa este aweea, a bankrztei frasdăloase, 
Iltim ks legea mi-a uronssă ea, mai mare e- galitate nosibils între kreditorii znză falită. Dar awea- ste egalitate nz moate esista de kstă nsmai atsnui knd fiz-kare din auesti kreditori va Iza aueeanuă Harte la nagzbe mi dividende. Knd însa vre-znălă din kreditozi, nrin manonere frazdzloase, îmi va fa- se nimte avantagizri maj mari de kztă alle uellorg- l-alui kreditori , egalitatea n maj esistp. Legea a tre- baită s5 nedenseask aveasts frasds (art, 332). Ea a nrevezută doe kazări knd 5nă kreditoră noate rămue egalitatea nrin fraxdele selle: 10 Kazziă knd sa învoită ku falitlă, sax kă ori-ue alt5 nersoans, sure a-mi kreea, nimte avantage snesiale, drentă nre- N5lă votălză seg la deliberzrile ue se fakă ky uei- l-algi kreditori; 20 Kazală k&nd aueste învoeli sag fkată, nă Nentră ka kreditorii ss-my vînzs votslă, ui nămai nentry znă folosă allg seg se ară fi vz- 

allă ksrit maxim um este de znă ană, ui kz a- mendr kare n va nstea treue neste doăe mii lei, Daka auestă kreditoră va fi uri sindikă allă falimen- talzi, maximum înkisorei va fi atsnui de dos ani (K. Ilen., art, 338, $ 10). 
Kredem kg ameeami nedeansr se anlikz ns nz- mai nentrg kreditorslă kare a fekstă frasda Hentră ka ss voteze, sui mi nentră adella, kare a stimă
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lată axelle avantage vptemwtoare masei, nentră ka ss 
se absuiz, ss ns ia narte la votă; kai în amîn- 
doze kazsrile ressltatală noate fi auellarui, 

Ile lîngr auestea, legea adaogr, ks auelle în- 
voeli, avelle traktate fskzte ks falitslă, saă kă a, 
treea nersoan, se anăleazs (art. 333). Ilin zrmare 
kreditorzlă va adsue înanoi masei sămele, sas effek- 
tele de komeruiă ue nriimise în nsterea învoirei, Aura, 
dar nă nămai ks falitslă, saă uellă d'allă treilea ka- 
re se învoise kz kreditorslă, ns sănt ssunzrmi la niui 
o medeauss, dar înkz ei singări notă reklama de la 
kreditoră ka ss întoark înanoi aueea ue nriimise. 
De mi aueastz disnosigisne este kontrarir massimei 
nemo auditur turpitudinem allegans, îns 
sa konsiderată neuesară ssb nzntală de vedere allă 

ordinei nmzbliae; nrin auestă mizlokă, falitslă sat 
uellă d'allă treilea, se afir interesani a denănua în- 

miile ve kreditorzlă ue a voită s% vateme masa ko- 

MăN'B. 
Dar traktatele sat învoelile de kari vorbirsm 

konstitze snă deliktă ne kztă timuă kreditorslă kare 

le-a formată a fostă de rea kredinus (art. 334). In 
kazslă auesta anălarea loră se va jsdeka de tribz- 
nalzlă korekgională. Se noate îns întîmnla ka s5 

fim foarte difâuilă de a se konstata aueaste rea kre- 

dinu, ks kătare kontraktă s'a fekută ka st se kim- 

mere votulă saă tuerea kreditorălzi; în vreme ue 

ns este attă de diffiuilă de a se nrevedea ks 

kztare învoials este nrea grea, este în votema- 

rea masei kreditoriloră. În kazslă auesta akpis- 

nea este în domenălă tribsnaleloră uivile, ns a 

uelloră kriminale. Kz toate astea legea o de în e-
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saminarea, tribsnalzlzi de komeruiă, ka snzlg we e- ste mai komnetinte în fraxdele ue se fak& ks oka- siznea falimenteloră. 
Toate otsrtrile de kondamnare date ku okasig- nea krimeloră mi delikteloză komise de alte nersoa- ne de ktă falitsl&, saă în kontra bankrăniloră sim= ali saă frasdzlouri, sant ssunzse nsbliaiteaii din art, 41, adik inserate în Bsletină, mi afimate în timnă de trei lzni în sala tribănalzlză (art, 335), 

  

SE O Ge PI 

CAPU 3, 
Despre administrarea averiloră în cazi de banerută, 

Aknisnea kriminals ui aea uivil; am zisă kr s&nt indenendinte mi distinkte na de alta, &rmrerile uri kiar kondamnarea în bankrăta simule saă fraz- dăloass, sint nimte inuidente alle falimentaslă, Ilrin srmare elle nz trebue sm întrerărrs uelle-l-at]6 Iskrpră alle falimentalzi (art. 336). 'Loate disnosinisnile ue am v5zătă ks trebue s5 se ia nentrg averea fa- litalzi, kat s5 se kontinze, fer ka sm se dea în esaminarea, tribsnaleloră kriminale. Auestea kat .s se okăne nămai ks akuisnea nsbliks, nămai kz me- deansa ksInabilalză, Singăra esuengisne se faue nz- mai nentră sneuia, nrevszst5 urin art, 330, adik nentri Iskrările askanse kari trebe sr se întoarks înanoi, mi nentrg desnsgshivile ue a a se nlsti, Assemenea mtim k'5 ărmarea,  nentră bankrzta, fraz- dăloass, săsninde deliberzrile nentră konkordată,



417 

Kz toate astea, nentrs ka s5 se înlesneasks uri 
85 se limineze _tribsnalslă kriminală sax korekyuio- | 
nală în Iskrarea sa, sindiuii voră da ministerzlsi n- 
blikă toate xsrtiele,. dokămentele uri esnlikrile ue 
se voră sere (art, 337),  . | 

TITLUL III. 
DESPRE REABILITAREA FALIŢILORĂ. 

Îndats ue se deklars falimentală , debitorzlă fa- 
lită se aflr lovită de nimţe inkanauitsui, ne kari nă 
le noate sterge de kstă nrin reabilitare. Niui skăsa- 
bilitatea, nisi konkordatzlă, n notă faue ss near 
aueste inkanatitei; | _ 

În alui timui, în unele peri, falitslă. marta în 
kană snă bonetă verde, n mai :nztea avea înuin- 
gstoare, mi fpuea amend's  onorabilz fir ksuisls 
lui înuingtoare. D= 

Astezi aste formalitsui materiale aă nerită, mui s'aă 
îmnlinită min alte imkanauiteyui de o ordine ssnerioa- 
r5. În uelle mai mslte Statsri alle Esronei, falitală 
nă mai are eseruiuislă drentariloră selle de uete- 
geantă, adik nă mai noate fi alegstoră saă alesă, 
jărată, magistrată; de mi falinii notă înkz ss fak | 
komeruiă, înss nă notă fi agenpi de skimbă saă - 
samsari, niwi notă intra la brss. 

La noi, kari snt inkânauitenile de kari sunt 

lovini falimii?  Desnre inkanasitsaile nolitiue , kari 

snt uelle mai reale, n: se ziue nimikă de legile
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konstitătive alle Rommniei. 'Totă ue se mrevede, în: 
tiănă modă esnresă, este ks dăne art. 80 alx K. 
Kom., falinii ns notă fi agenui de skimbă mi sam- 
sari, mi art. 347 nă le nermite de a, intra la barsr. 
Dar nentrs momentă bsrsa linsindă, singăra inka- 
uaditate este kz ns notă fi samsari, 505 nă se 
voră reabilita, | 

Dar ka ss se reabiliteze, falitslă trebe ss nls- 
teask totă me va fi datoră, kamete, interese ri kel- 
tseli (art. 338). Na este destală a nlzti numai divi- 
dendele otprîte nrin konkordată ; reabilitarea avsndă 
de skon& a sterge toate zrmele falimentslsi,  kats 

-S5 nlzteaskr totă ue va fi datoră. 
Daka falitslg va fi membră allă znei souietui 

falite, n se moate reabilita de kat dovedindă ks 
toate datoriele sovietenii sat nlztită în integri- 
tatea lors, kiară în kazălă knd el va fi frkată 
&nă konkordată ne seama sa. 

“ererea nentrz reabilitare se va adresa la De- 
nartamentslă Drentyrii (art. 339). Falitală va însomi 
me Iîng netiziznea sa, imi aktele doveditoare- desnre 
komulekta sa nlats, | 

Denartamentslă va komsnika aueasts netiuizne, 
îmnrezns ks aktele doveditoare, la tribsnalzlă de ko- mersiă allă domiuilizlsi reklamantalzi (art. 340). Da- ka domisiliză se n este totă auella ue avea în timuslă falimentalză, se yoră adresa aste aktari la tri- bsnalzlă nozlzi domiilig, Axseste tribsnalzră voră la toate mtirile nătinuoase sure a se asigsra desnre a- deverslă arztrriloră kate de reklamantă, 

Dar snre â se ansuua aueia din kreditori kază nă voră fi nIBtiui, nresidentală tribanalzlzi va skoate
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konis de axea, netinizne, nui o va, iii, în timnă- de 
doze Isni, în sala tribsnahilzi mi a magistratslsă , 
nrekzm mi la bărss, me &nde se va afla (art. 341) 
Totă auea konis se va treue în nreskartare ri în 
Baletinzlă offuială. 

Daka vre-snă kreditoră se va afla neulztită, în 
totală saă în narte, ellă are drentală sr se onmsns 

„la reabilitarea falitălzi, nrintr'o simnls netinis kztre 
tribsnală, însonits de dokumentele doveditoare (art. 
342). Înss kreditorală onnosantă nă noate să figu- 
reze ka narte în movedzra reabilitrii; kzui aui n 
este vorba de zn& nrouesă ordinară între doăe nprui, 
i de o msărz de ordinr nsbliks lsats de lege snre 
a înkoragia ne falini a-mi nlsti integritatea datorii- 
loră loră. De avweea legea n nermite nzi kreditoră 
a nleda în tribsnalg kavintele min kari ell& se on- 
nsne la reabilitare. h 

O datzs ue uelle doze lani voră treue, nresiden- 
tală tribănalalzi va trimete la Denartamentzlă Dren- 
tepi mtivile ue va fi lată nui onnosiuisnile ue se 

voră fi aretată, urekzm mi ouiniznea tribănalzlsi a- 

sănra uererei de reabilitare (art. 343). 

Denartamentală va înainta toate aktele kmtre 

Înaltală Divană (art. 344). Ilroksrorslă de aui va 
sterăi a se da otzirîrea asănra nriiniirei sa% nenrii- 

mirei reabilitprii.  Daka astz uerere se va lensda, 
falitală nz o noate reînoi de kstă dane snă ană. 

Oirirea kare va nriimi reabilitarea este săve- 

ran, nă se mai noate ataka (art. 345). Ea se va 

adresa la Denartamentalt Drentpuii, kare, dene ue 

o va întbri, o va înainta la tribsnalzlă kare va fi 

esaminată uererea.  Auestă tribanală îi va da toats
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nsbliuitatea mosibilz, wetind'o într'o zi de azdiinus, 
mi trek'snd'o în skartă în Baletinzlă offsială. 

Sant oare-kari nersoane kari nă se admită la 
onoarea, de a se reabilita (art. 346). Assemenea ner- 
soane sânt: bankrstarii fraxdălomi, ue kondemnani nentrs fărtimagă, înuelstori sax abusă de înkrede- ze, stelionatarii; — istorii, administratorii sag alte nersoane sănnăse a-mi da sokoteala, n se vor us- tea, reabilita de kst& due komnlekta, dare mi nlate a sokoteliloră loră. | | 

Bankrăgii simuli, kari-rut voră fi îmnlinită ne- deansa monsnmats în kontra loră, se notă reabilita, În fine snă falit; se moate reabilita kiară dane „moartea sa. Legea a voită nrint'aveasta si îndem- ne ne konii a restabili: memoria ui onoarea mprin- telsi loră (art. 348), 

 



“ PROCIDURA COMEROALA, 
TITLUL I. | 

ORGANISAREA. TRIBUNALELORU DE COMERCIU. 
1 

-Natăra, kontestoriloră komeruiale, uezrînd& o mai. 

snegials ksnomtinus de Iskrări, a fkztă me legizi- 

toră de a krea nmentrz dînsele nimte tribsnale sue 

iale, komnsse din oameni a ksroră ksnomtinue 

„ mrofesionale sănt o garanuit nentră msruile intere- 

sate. Ile de alts narte, izueala ue ueră oneramisnile 

komeruiale a fekută se se adonteze o nrouedars mai 

renede mi mai ekonomiks. | 

La noi, disnosiuiznile relative la nrouedzra ko- 

merzials înks nă se afls strense într'&nă kornă de 

legi; wi s&nt resmsndite în mai mălte nerui, kari a- 

desea se modifiks &nele ne altele. Kats dar a se 

konssălta Seku. 4, Kan. 7 din Reg. Org. (art. 299—315); 

legizirea din 1840, kare se afls alztăratb lîner Kon- 

dika de Komeruik, nreksm mi Aneksslă N” 1 totă 

de la auea Kondiks. o | 

Ssnt doăe gradură de tribunale komeruiale. 'Tri- 

N
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bsnalele kari. Jădeks kontestayiele în întâia instanu's, „mi Korea Anelativ de Komeruiă, kare judeks a- nelzrile. . 
“Tribsnalele de komeruiă se înfiinueazs nzmai în lokzrile unde Gsvernsslă va afla de.kviinus. Da- ka snă oramnă, uri îmmaluirea relanisniloră selle komeraiale, nrin întinderea indăstriei selle, va, fae ase simui trebăinua &nzi tribanală de komeruiă, e- ste de datoria Gavernslzi de a înfiinua '3n% asseme- nea tribănală. Ilin akm se afl tribsnale de ko- meruiă în Bskăremti, Kraiova, Brzila (art. 2, leg. 1840). La, formarea Regslamentslsi se afla nămaă doăe: în Bkăremti mi în Kraiova, (Reg. aut, 299). n oramele, &nde ns se voră afla, tribănale de ko- meruiă, kontestaniele komeruiale se voră Jsdeka, de ktre tribanalele vivile, Însm la o assemenea, konte- stauis, ue lîng judektorii ordinari ai tribsnalslzi, "se vor& mai adroga ii dozi jsdektori dintre ko- merdianui, kari se voră skoate dinta'o lists de 12 komersianyi, ue starostea din fim-kare kanitals de jz- „deuă, va forma, la fit-kare dozi ani (Reg. art. 305), Kartea, Anelativ de Koimeruiă se afl nămai - în Bskarennti (art. 3, leg. 1840). | ” Tribsnalele de Komeruiă se komnsnă din uinui membri-jdekztoră; doi — dintre Kari snxlă e mre- sidentă — sznţ nămini de Guvernă ; ei-l-algă tei snt komersianni, ui aleuri de dînnanii, Ile lîng a- „Mesti judekmtori, la tmibănalzlă din Băkăremti mai snt mi doză s&nleanni, dintre kari snslă e boeră mi vellă-l-altg negsnstoră. La Kraiova mi Brsila se afls nămai ing sănleanţă negăuztoră. Ssnleangii
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negăwstori sănt alemi totă de komervianiui (art. 2, 
leg. 1840). | o 

Kartea Anelativs de Komeraiă se komnsne iar 

din meante membri, dintre bari uinui jsdekstori mi 
dozi sănleangi. Trei jsdekztori — din kari snzlă 

nresidentă — sânt nămini de Gzvernă, îmnresns kă 
snă s&nleantă boeră. VWei-l-alui membri. sant komer- 
vianui uri alemiă de dînmii (art. 3, leg. 1840). 

Kzm vedem, snă nămeră oare-kare de judekr- 

tori atptă la tribanale, kîtă mi la Kartea komeruia- 

ls, kat st fim komeruianui mii alemi de komer- 

giangi. Axmeast5 nosinizne este o m'Bs8r'5 de dreuta-. 

te, o komnensauisne we se d komeruiangiloră nen- 

tus alte obliganisni ue le imusne legea. Ile de âlts 

narte este o mzsăr5 de garanuib nentirs interesele 

komeruislăi; kai kontestagiznile loră notă fi mai 

bine înuelese mi mai bine aureuzite knd se jadekz 

mi de nersoane komnetinte alese din sînzlă loră. . 

Sr esaminpmă modzlă uri kondinisnile km se 

faue aueaste alegere. | 

Deklarpmă mai întîi ks adeaste narte a legii 

este foarte viuioas ui inkomnlekt. 

În adeveră, uea d'întiiă kestisne ue se nresint'b 

este aueea a kanaxiteii. ine notă fi alegptorii? 

gine notă fi alenmnii? 

Drentslă de alegstoră se di nsmai la 30 de 

komerdianui. — Ilrimzlă staroste, îmuresnt kă maei- 

l-alui starosti, va forma aueastb lists, ne kare o va 

nresinta la înterirea ministrăli jăstinică, kare va 

uri determina zioa alegerei (Reg. ari. 300). 

Dar nentră ue nsmai awestă nămeră Bmiţată de 

alegptori ? .t: ns topi komerdianţii se intereseazb
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egală la alegerea jadekztoriloră lors? A nu tonă ssnt sănnzini la :amellearui obliganisni? nentre e dar si ns aib5 mi. axelleart drentari ? Ori kim ară fi, ue kondinisni de kanaxitate katz s5 ăneask amti 30 de alegtori! ue etate, ue moralitate? Nimikă din toate astea, Legea se msl- Msmeurte a ziue “95 fir ue maj aVEni, mei mai ky Mzrtare oneste . , . "Termeni vagi, we notă da lokă la msltă arbitrarig, | 
Kztă desnre kăalitatea alesălzi, legea s'a, are- tată mai esnliaite,. Regzlamentzlă uere ka alesslă. s aibr 30 de ani, ui s5 fi fekstă sn komeruiă onestă uellă usuină unui ani. (art, 303). Legea „din 1840 mai adaog' “ka alesălă si fig negăwstoră _rrmânteană, "adik Desănnzssă la nisi o nro- “tekuizne strsias;- esuenjie s'a frkată nămai nentră Brzila,, 3nde. strzinii notă f alemi, daka în- 55 voră deklara ks se leads de ori-ue nrotekyiz- ne în timnsl&' fonlkuizsnei loră. Dar. kiară ast es- “enuizne a, fostă valabile nmai Hentrz 10 ani (axt. 7). Timnzlă fonkyiznsrii &năi jsdektoră alesă e- „ste de doză ani. „Dsne amestă termenă kat5 sr se faks o noxe alegere. . Aselleanni nersoane: notă ia- Y5mi îi alese (Reg. art. 304). 

| Modzlg - alegerei este dini elle may nrimiti- ve. Legea ziue nămai kz alegerea se va faue în kasa stsrostiei, fir a se za niui o mM'5Ss5r5 nentră a se observa sinuesitatea votăriloră. — Alesală Jsde- kstoră se va, întsri de Domng. tslă obiunzită (Reg. art. 301). 
S'a întrebată- daka jsdekztorzlă trebue sa se a- leag nămai dintre: sai înskrirmă. în liste, say dintre. 

» UL va, faue JărEmîn-
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togi komeruiannii. Ns ne-amă îndoită a ne nronăn- 
Na într'azestă din zrmr sensă. Legea, în adeveră, 
n5 m'rginente niksiri nămerslă alemiloră, nrekzm 
a fpkată nentră allă alegztoriloră. Ilentră ue ss o 
fanem mii mai esklasivs? A ziue ka alemii sz se! 
ia totă dintre auei 30 de alegztori, ară fi eva kon- 
trariă atstă testalsi legei, kstă mi interesslsi gene- 
rală allă komeruizlsi. Legea s'a oksnată de kanaui- 
tsile alemiloră, le-a enzmerată, mi kă toate astea, 
nă a restrsnsă nămerzlă loră. Ilrin srmate, ori-ue 

komeruiantă uetsueană romenă, onestă, în etate de 

30 ani, mi kare s'a negsustorită uinsi ani, moate fi 
mrea bine alesă, saă de va figzra saă de ns va fi- 
gara în lista alegztoriloră. Bnă ofinit din 29 ianza- 
rie 1850, a internretată legea totă în auestă sensă, 
ziksndă ks ori-ue komeruiantă, mi kiară -starosti, 

notă. fi alemi „avsndă nămai în vedere, adaogs o0- 

finislă, ka alermii ss îmnresne, ne lengs kanitalără, 

o bsnz oninie ui o destoiniuis dovedits, fre kari 

mişia D-ot5 va fi zadarniks, saă de nsuină folosă, 

de n ui vetpm'toare.“ 
În skărtă vedem ks defektele legiloră asănra a- 

legerii jdek'toriloră-komeruianui ssnt n&meroase. 

Nsmerslă alegstoriloră. s'a restrensă, într'ănă modă - 

avbitrară, la 30. Listele se formeazs de starosti, ne 

tskzte, dane voe, mi fer nisi 5nă kontrolă allă 

yre-andi astoriteui administrative. N se nresiseaz6 

koalitatea alegptoriloră, nă se usbliks listele, nă se 

ds nisi snă mizlokă de reklamare în 'kontra neesak- 

țitsdiniloră sax illegaliteuiloră ue ară konrinde. Kon- 

dipisnile ' de kanauitate alle alegptoriloră uri kiară 

alle alemiloră nă snt bine mrewisate; kbyi ue se
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înuelege kz vorbele onestă, lrsdată?  Balotania 
se faue în kasa sterostii (aellă nsuină dane kzm zi- 
ue legea), adikz afars de ssb insnekpiznea aztori- 
ipgiloră, ni fir5 m'sările ue se iaă în assemenea, 
kazări nentră ka votală ss rem'n's sinueră. În fine 
n se nreskriz nisi ăn termenă în kare sară uă- 
tea taue reklamanii în kontra sinueriteuii votalui saă 
în kontra ksaliteniloră aleszlsi, Ori-ue mizlokg de 
kontrolă din martea aleg'storiloră devine imnosibilă. 

Toate aueste viuizri fakă km aueastr narte a legii kats sx fis reformats în totală. 

TITLUL II. 

COMPETINŢA TRIBUNALELORU DE COMERCIL. 

Tribsnalele de komeraiă snt esuenuionale ; rin ărmare n notă sr judeue de ketă materiele kari intrs în atribăyiznile loră, dane disnosiniznile legi. Tribănalele de întiia instanuz , jsdek fir nisi 5nă annelă, kontestzrile komerviale, a kmroră va- loare se zrkw msn la 1000 lei, kz kanete, interese mi keltseli (aut. 5, leg. 1840). 
Kzrtea anelativz de komeruis, knd oterîrea sa n5n5 la o valoare de 7000 lei, va, fi de akordă ku aveea a tribsnalzlzi de komeruiă, o va adzue la în- denlinire, fir a maj treue mi nrin esaminârea Înal- tei Karyi (art, 6, leg. 1840). 

Dar în ue kazari . atmtă tribznalzlă, kztă mi
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Kartea, notă fi komuetinui sure a jsdeka o konte- 
stani ? | | Si ” 

Illtim ks în nrinuiniă jsdektoriele de komeruiă 
notă jzdeka ori de kste ori va fi vorba de o fants 
de komeraiă. Dar aueste fante de komeruiă se notă 

konsidera ssb doke nzntsri de vedere: all nersoa- 

nei, ratione personae; allă materiei, ratione 

materiae. | | 

Ama, jsdekztoriele de komeruiă ssnt kste o 
dat komnetinte a jsdeka o fants, din kazsa mate- 

rică, adik din kazsa kiar a natărei kontestaniei, 

kiară daka sna din msrui nă va fi komerviants (Reg. 

art. 307). 
Kzte o datr înss komnetinua tribănalslzi nro- 

vine din kalitatea mersoanei. | 

S5 esaminsmă kari snt aktele de komeruiă nen- 

tră kari tribsnalzlă devine komretentă din kazsa ka- 

litbaii nersoaneloră: 

1 Legea ziue ks toate amezmâîntările, a- 

dikz toate obligamisnile dintre bankeri, 

negustori mi negsustorami, sănt sănnăse 

jsridikyizneă tribsnaleloră de komersiă (Reg. art. 306, 

n0 4). | 
Asi se faue abstrakpie de natăra fantei, mi se 

konsidei nămaă kalitatea de komersiantă. Dinti'a- 

geasta îns n ressltz ks toate kontestaniele între 

komeruianui kat s5 se jădeue de tribsnalele komeruiale; 

kpui kiară legea adaogs (Reg. art. 301) ks daka va 

fi vorba de o kontestanir str'5in'b komeruiălsi, nre- 

ksm vbuzri de lskrări nemisk'stoare, îmrBruiri de 

momteniri, sokoteli de enitronii ect.,; kiară de ară fi 

între komeruiangi, 86 jsdeks de _tribsnalele sivile,
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Tin srmare, daka va fi sigsră kr kontestauia este de natărs “ivils, nă va intra în atribuia tribsnals- Isi de komersiă. Daka din kontra aweasts sigăran- W5 nă va esista, nressmnyiznea legalz este, ks kon- testamia este de natar komeruialz. 
Ama, kalitatea Mersoaneloră are aweasti infls- inus de a faue si se kreazs obliganisnile ue kontrak- teaz ka, relative la komeraizlă lorg, afar de o do- vads .kontraris. Este în adeverk natărală a se ure- sănngne km obliganisnile dintre dozi komerdianyi, se ranorteazs mai msltă la komeruizlă loră, de kztă la aktele Vienei uivile, - Trebze. o dovads kontrarig nentră ka sr se derime aueastg nresăminizne. Daka &na din III n are kalitaţea, de komer- viantă, atnui ea este săb nresămuuisnea ks obli- ganisnea sa este vivils ; ea-l-alts marte are s5 do- vedeasks kontrariz]ă, Daka se va konstata ks fanta nă este komeruialz, aueastp Harte noate sp trag ne adversarslg seă înaintea tribănalzlzi de komergiă, saă înaintea uellzi aivilg, | , 2” Biletele Ia ordine intim k'5 numai atsnui sănt akte de komerwiă., kind sant săbskrise saă pirate de sng komersiantă + Ul aă drentă objekt& o Iskra- re komervuials (Re. art. 308). Alt-fel se konsider'g ka nimte akte aivile. 

30 Tribănalslă de komeruiă devine assemenea komirnretinte Nentră akuisnile komersianniloră în kon- tra. komisionariloră „ faktoriloră, kwlfilorg ini servito- riloră, nrekzm ulii nentră akuiznile asestora în kon- tra komersianyiloră, din kazsa salarizlă loră (Reg. art. 309). Asi este vorba sat de auelle nersoane ari --sănt mizlouitori între komersiangi - mi uei de



429. 

all& treilea, saă de aueia, nrekăm klfile mi servi: 

torii, kari sănt alztsraui me ling komerdianni, sare 

a-i ajăta la komeraizlă loră. Ori ae kontestanii sară 

ivi în kontra astoră nersoane, de k'stre komeruianui, 

nentră o fantr de.komeruiă, saă de kztre aste ner- 

soane în kontra, komeraianniloră nentrs nlata sala- 

rislăă, intrs în komrnetinua tribsnaleloră de komeruiă. 

De unui aueste nersoane, în ranortă ks uei d'allă trei- 

lea, n se oblige nersonală, kmui Iskreaze în nz- 
mele natronslsi loră; kz toate astea, mentră îmanli- 
nirea kiară a mandatslzi loră, ei se notă ataka îna- 

intea. tribsnalzlăi de komeruit, n nămai de kmtre 

natronălă loră kare le-a dată mandatslă, dar sui de 

ktre uei d'allă treilea ks kari aă kontraktată. 

Sm esaminsm akm knd tribanalzlă de ko- 

meruit devine komnetinte din kazsa materiei, adiks 

a natarei kontestayuiei. | Ma 

Aueasta are lokă knd este vorba de auelle akte 

de komeruit,, kari atragă komnetinua tribnalslzi de 

komeruiă, nrin aueasta kiară ks esiste, mi f5rz a 

se esamina kalitatea nersoaneloră. 

Am esaminată deja auelle akte la înuenztală astzi 

taktată. N'avem aui de kstă se le rekanitslemă. Am 

yzstă kr aueste akte se îmnartă în trei klasse: &nele 

kari snt ssbt nresămriisnea ks sănt komeruiale, aura 

în kstă aueasts nresămnnizne nă se moate derima de 

lată rin dovadpkontrariz. Altele kari sănt totă de 

una komeraiale fers nisi o dovad în kontra. Altele 

în fine, desnre. kari vorbirsm maj săsă, kari sent ko- 

meruiale nzmai kznd snt fekgte de komeraianui , 

mi mentră trebzinmele komersizlsă loră. 

Akte săb mresămnuisnea de komeraialitate în
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kontra kerora, se admite dovads kontraris, am v- zstă ks snt: 

1 Kămusrarea nrodzkteloră mi mr fsriloră snre a se revinde. — Aui este vorba, de ksmumrarea nai misktoră kare s'a fekată ks intennisnea de a-l$ revinde, de a snekzla, Kiară daka n se va revinde axellamă obiektă, este destală ka ellă sz serveasks la, nrenararea altoră obiekte ue se vîndă, nentr ka aktslă si fir komeraialz, Ama kzrbănii ue se kămrsrs de n fabrikantă nentră mauminele selle, nz sant destinaui a se revinde; kg toate astea kzmrrzrarea, loră este sn aktă de ko- mersi, fiind-k ei ax servită la, formarea altoră o- biekte,  Aweea ue a, revendztă fabrikantasl este oare Îăm servinislă loră (Reg. art. 306). | 
2 Ksmnwrarea de nrodzkte mi n'Br- fari sure a le înkiria. — Am zisă k ssăl& ă- nzi Iskră noate faue obiektzlă znej snekslanii ka mai revinderea li (d). 
3 Ori-ue întrenrinderi de fabrisi, ko- misioane, transnortsri ne an mi ne gg- kată (d). 
40 Ori-ue trimetere de m'rfsri de ori ue felă voră f (d). Am vsztă ks aueaste di- SNOsiizne neînueleass a legei rom'ne are de skonă a sănlini mai malte alinirpri din legea, franuess, De aueea am mai enzmerată ka akte de komeruiă; a) Intrenrinderile de trnimente, b) Intrenrin derile de snektakole nz- bliue. — Am vizată kr se konsiderz, ka komer- siantă nzmai direktorală întrenrinztoră allă nai Suektakolă, kare a înkiriată talentele artistiloră snre
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a le kombina uri a fane dintr'însele o netreuere ue 
o vinde nsblikalzi. 

c) Onerapisnile de skimb unii de 
ben ui. — Ilrin oneranisnile de skimbă se înuelege 
skimbzlă differiteloră monede kare se faue de ban- 
kerii skimbstori. Oneraniznile bznailoră snt foarte 
nămerdase mi variate: aueste benui nznă în wirkă- 

lare xmrtig-monedr, fak& skontzri, se însaruinz kă 

reksnerzrile, denositele, skimbsrile , ect. 

Ori-uine va faue snzslă din aueste akte, fir saă 
nă komeruaiantă, se va sănnsne jsridikuisnei tribuna 

lslzi de komeruiă; afarg nsmai de se va faue do- 
vadzs kontrarit kz na fostă niui ănă skonă de sne- 

kalami'B. | 

Aktele kari snt komerauiale firs niui o dovadp 
în kontra, este săbskrierea znei noliue. Illtim ks 

săbskrierea neji moliue konstitse sună aktă de ko- 

merait, fer a se konsidera, niwi kalitatea nersoâne- 

loră, nisi skonzlă ue mi-a nronssă, 

Amestea ssnt toate aktele kari notă adsue kome 

netinua tribanaleloră de komeruiă. În toate aueste 

akte kat si se esamineze daka at karakterzlă de 

komeruiale.  Daka auestă karakteră va linsi, tribs- 

nalsl& de komeruiă înueteaze de a mai fi komnetinte. 

De aui zrmeaz, ks îndats ue în krsălă ănzi 

mouesă komeraială se va aridika &nă inuidentă, a- 

dik o kontestani, kare din natăra sa este uivils, 

saă kriminals, tribnalslă komeraială korekpional'b ; ersial: 

omrietentă snre a jădeka auestă inui- 
nă noate fi k : ă 

dentă. Ama, daka în kărsălă mrouesălzi, una din 

aridikz o nretennizne asenra statălăi uivilă 
TIBrUuĂ 

alte, s. e. daka îi kontesteaze kalitatea, all uellei-l-
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de fi legitimă, de soă, de majoră, ect., kestisnea se va trimite la jsdekmtorii ivili, Assemenea este vii daka uellz ue este atakată ka st nlteaskr znă biletă, va nretinde de la uea-l-altz narte &nă legată, - 0 sokoteals de enitronis, ect. În assemenea, kazzri jsdek'storia, de komersig îuri. amîn otsrîrea sa, Ip- nt knd tribănalslă divilă, saă kriminală,. va jăde- ka inuidentală ae s'a ivită (Reg. art. 312). Na tre- be îns% ss kredem kw ori-ue felă de inuidentă, săb ori-ue nretestă,. este în stare a amîna otwrîrea tribănalzlsi komersialg. - Daka, va fi vorba de o ke- stizne de form, s. e. daka o Nolins saă snă bi- letă, este saă n fekată dne formele legale, asse- menea kestizne se Jsdeks totă de tribănalzlă de ko- meruiă. Ile de alte Harte, jsdek'torii ag ss esami- neze daka nretenpiznea ue s'a aridikată este serioa- 55, Sinuers, sax daka este nămai resăltatală znei fiasde nentrg ka sp se amâne indefinită nroweszlă, “Daka jădeltorii se voră konvinge de 'aucastw fraz- dz, ei Notă s5 n5 ins niui 0 sokotealz de rekla- - mani'5, nui s-a zrmeze Iskrarea lorg, Observzmă îns km tribanalzlă de komeruiă noate fi inkomnetinte în doze modsri: ratione ma- teriae unii ratione personae. În kazală aellă dîntiiă tribănalălai i se mresints 0 kestisne kare n3 este din natsra sa komeruials. În auestă kază ellă îuri uoate nronănga inkomnetinya sa, saă de si- heni, sa dăne dererea vre-nei din UBIni, ori la | îndenztală, Saă - kiară în krsslă urouesglzi. Inkom- Hetinua ratione personae este aweea kare atinge năniai intereslă rrivată. allg Ireruiloră, ” ordiria, NSblik, k
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kassz din natsra sa komeruialrs s'a nresintată la sn% 
altă tiibanală de kztă uellă ue se ksvenea. În as- 
semenea kază mzruile katr ss kombats, si tegdz- 
easkz komuetinua tribsnalzlsi mai înainte de desba- 
terea kazsei, in limine litţis (art. 21, Aneks. I de 
la Kond. Kom.) 

Tribnalzlă, nerriimindă nromnerea de inkonane- 
inu, va otorî nrintr'auellami akt& ui assnra kon- 
testauiei mi asănra kestisnei de komnetinuz (art. 22 
Aneks. I). 

Daka n% înskrisă se va tegrndsi saă se va de- 
fsima, Tribsnalslă de Komeruiă noate fi komnetinte 
a jsdeka aueasts tsgerdzire saă defaime. Daka înss 
înskrisălă se va ataka ka nlâstografă, judekmtoria de 
komeruiă va amîna €saminarea. kazsei nrinuinale, uri 
va trimete jsdekata inuidentălzi la, tribănalslă korek- 
gională (art. 23 id.) 

Daka &n& souă, în timnslă esaminzrei nel X kazs- 

se, “va akkzusa ne koasouiatală de vre o frasdz, tri- 
banalzlă de komeruit va nztea esâmina daka ks a- 

deverată esists frazds ; dovedind îns a sa esistinu's, 
va înainta inuidentală la tribsnalslă korekpională (ar- 

tik, 24, id.). 

De mi vedava unii mointenitorii &n5i komeruiantă 
ns sent mentră aueasta kiar, komeruianui, îns în 
ueea ue mrivenrte fantele de komeruiă alle mortălză, 

vor fi ssnusui totă la jăridikpisnea tribănalslsi de 

komersiă. (Reg. art, 311).
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TITLUL III. 
Forma de a proceda inaintea Tribunalului 

de Comercii, 

  

Regslele nrouedzrei komeruiale snt konrinse în- tvană Aneksă (Nr. 1) alztarată „He ling kondika komeruialz.  [larte din aste regăle snt auellea, alle drentslzi komnă ui sc afis în Regzlamentă. Dar - în generală ameasts nrouedărs faue esuenyie la aueea a drentalsi komană. Ea tinde a fi mai renede uni mai ekonomikg,. | 
| „Mererea se va faue min netiuia ue se di ure- _sidentaslză tribănalzlii. În astz netiuie se va areta domiuilizlă, nzmele, nrofesiznea, uellzi -ue atak's UE aellzi ue este atakată (Aneks art. 1. Reg. art, 2417). Înaintea tribănalelor uivile se noate faue doze soroviri (Reg. art. 248 85). În kasse komeraiale se ds nămai sn singzră sorokă (Aneks. art. 32). Kiar  auestă sorokă, la trebzinu noate fi mai skartă de k'st la tribnalele uivile (Aneks art, 4). În drentzlă komsnă, jelzitorală trebue si se a dreseze la judekztoria din minstsl& ande rsritălă în: are domiuilizlă seg (Reg. art, 248). În kazse ko- mersiale, nentză mai malte înlesnire, jelzitorglă noate ataka ne nzrîtă sag la Jădektoria. snde nsrîtălă în are domiuilizlg, saă la aueea în ninztală kpria s'a frkat tokmeala, konvengisnea, saă la aueea, znde s'a fskătă tradiuisnea, m'risriloră (Aneks. art, 17), O alt esuennizne însemnatg la drentzlă komznă este ks jelzitorlg noate uere sekăestrarea averei upri- talai, îndats dane darea netiniznei selle, uri mai nainte
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de otprtre (Aneks. art. 6). În drentslă komină n 

uătem sekgestra lkrarile ksi-va de kt în ărma &nei 

desisisni de kondamnare. În kasse komeruiale îns, 

ar fi de mslte-ori nerikslosă de a se amtenta o as- 

semenea deuisisne.  Sekăestrarea este o mesăr5 kon- 

servatorz.  Auirtentendă otprîrea tribănalslzi, nartea 

interesate are drentălă si wear ka kskrările adver- 

sariălsi se sm se ia din m'inile selle, mi ss se de- 

msn la snă lokă sigart de snde ns se notă sa. 

Dar o assemenea mesăr5 a trebăită sp se în- 

kangisre de mai mslte nrekasuizni. 

Arua, auella kare were sekăestrală va trebăi în 

adellami timnaă se offereasks &nă garantă saă 5nă 

gagiă, kari vor servi de desmgăbire în kază knd 

mai tprziă sekăestrală se va afla ks a fostă reă ue- 

rată (Aneks. art. 7, 8) 

Ylererea de sekăestră are st se înksviingeze de 

jădekmtorie. îns5 ea ns axe înk ase nreoksna de. 

sure esistinga datoriei nentrz kare se ere sekăestra. Va 

esamina nămai daka este saă dala ns este trebzinuosă 

de a se ordona auestă sekăestră; uri se vor Isa toate 

messrile ue izueala uere în assemenea kază, nentră 

mai venedea mănere a; sekăestralsă (Aneks. art. 9, 

10, 11, 12). 

În zioa otprâtb rin uitauie urile snt datoare 

a se nresinta înaintea tribsnalzlsi,. saă în nersoanb, 

sat nrinti'snă renresintantă (Anes. art. 19). 

35 mesănnmănem ke n'braile saă înfeuimată, saă 

înmile, saă arin renresintanui. Se moate ka mi ot5- 

_vîrea sw se dea în aueearni zi.  Daka din kontra o- 

terrea se va amîna nentră alte zi, legea voemte ka 

nartea kare. nă va fi residend în oramălă snde se
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afl tribanalslă, s-mnă aleagt în auellă oramă sn domiviliz la o Mersoant, kare va nriimi în. loku-i toate xsrtiele atinoptoare de auca kontestanie (Aneks art. 20). Kazsa auestei mesări este iarznii isueala; legea nă a voit ka nrin denrtarea u5riloră sm se înverue vre-o întmrziere în trmetere mi nriimirea di- verseloră akte ue va fi trebăinuz a se komznika, maj. nainte de darea oterîrei, . | 
S5 nressnnznemă ks &na din T'BENi linsenite, Dâka liusennte jelsitorslă, legea ziue kw tribsna- lslă va jsdeka uridina în lins, mi va amwsra ne nzrîtă de wererea adversarzlzi seg. Observsmă k'5 nă este esaktă a se ziue ks tribsnalslă va jădeka mrisina în linss; kriui atsnui moate ka, irprâtsl s5 nă se anere de uererea, adversarii seă, noate kiar - 5 fie kondamnată ; de oare-ue a jsdeka va si zikn a esamina daka o uerere este saă n jăst. Legea din kontra, a voit ka, tribsnalzl ss n intre în asse- menea, weruetare. De vreme we jelzitorslă n'a venit la jsdekats, rritelă va f ambrat de ori-ue atak&, a- dik5 se va, reîmninge akqiznea jelzitoralzsi, f5r5 niui O jădekatz, uri drentă nedeansa -neînfeuinierei selle — Daka din kontra Ibrîtsl& este kare linsemte, nriuina - kă adeverată se va, jsdeka, în lins, uni ererea jelă- itorzlzi n se va; uriimi de kst aflendu-se drean. t5 mi bine doveditn: Ilin zrmare în kazzlă a- “esta va fi &ng: esamenă, desbateri, verifikmri: kon- diuisni kare linseskă kz totală în kazală ureuedin- te (Aneks art, 33). 

| O otzrîre dat în lines se inoate ataka nrin ori- NOSigizne, * Termenzlă ONnosijţiznei este de ontă zile
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de knd otsrîrea sa dată în ksnomtinua, kondamna- 

tălui. În dekărsălă auestzi termenă uellă ue a ks- 

stigată nz noate, dane drentslă komsnă, ss eseksteze 

otwrîrea.  ISend din kontra este vorba de o otsrire 

datr în materie komeruialz, esekztarea ci nă se săs- 

ninde în timuă de ontă zille, ainmai de ozi. Ilrin 

armare din zioa ueea-l-alts kiar aste otorire se năne 

în lzkrare.  Kondamnatslă însg noate sr se ONn5nB 

mi onnosiuiznea lui kate s5 s&sninds esekătarea în- 

venztp., De aueea legea ziue. kr otprîrea date în 

lins5, se va nătea esekzta msn's la onnosiniznea kon- 

damnatslzi. | 

Legea a mai kestată se înlesneask kondamna- 

" +glai mizlokală de a se onnsne, mii a-i da aeva ga 

ranuii în kază knd onnosimiznea sa va fi fendate. 

Kondamnatslă în adeveră are trebsinus mai întîiă 

ka s3 înkănormtiingeze wellsi ue a ksstigată kpt maă 

karîndă onnosiuiznea sa, nentră ka auesta sp săsnen- 

de esekstarea. Dar Em i-ar fi dată în kăanomtinub 

“ast onnosiuiăne daka domiuilizlă se ar fi fost nrea 

denzrtată ? De aseea legea oblige ne xellă se a k'5- 

ată ka în uererea we va fade nentră a esekzta o- 

ea ss arate: mi domiuilislă ae a alesă în orauzlă 

pii tribsnalălzi, daka domiuilizlă seă se afl 

[le ling aueasta, ell& trebue ss dea 

ate mi domisilislă. seg, saă 

stig 
torâr 

reziden 

în alte marte. 

mi &n& garantă mi s5-ar 

daka va da ună gagiă se arate în ve konst5, Hen-, 

rs ka la întîmnlare de a kztiga onnosantslă ss aibs 

ksm ss se desmsgsbeaskr de esekătatea ue se f5- 

kzse (Aneks. art. 34). 

Dar în kst timnă kondamnatslă se noate onnsne 

la, otsrîrea ue Sa dată în linsa si? Legea zise uni
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în ontă zille din zioa în kare se_va fi nssă în lu- 
krare otpiîrea (Aneks. art. 35). În axeste ontă zille 
intrs ii zioa înuenerei esekztprii, mi aueea a ouno- | 
sigiznei. | 

Legea îns mrremte auestă sorokă în nele ka.- 
“zări. Ama, daka, onnosantală se va afla. ku domiui- lisl& seg nrea densrtată, se îngelege kx ontă zille nă sănt de ajnsă. Legea îi mai adaogs kzte natră 
zille nentrz fie-kare Jădeuă nrin kare trebue sr trea- k& snre a ajsnge în jsdeuzls unde se afis amrezată tibsnalzlă. | | 

"95 observemă îns ks ks modzlă auesta o o- trîre dats în linss ar ajsnge st se ataue min on- nosiyizne nrea tprziă; ar întreue noate termenzlă ue se were nentz anelă. În adeveră, termenslă de ont& zile se înuene din zioa knd s'a nssă otprirea în Iskrare. Dar daka dellă ue kzstigs n nsne de kat nrea tprziă asts otprire în Iskrare? N trebsea sm se limiteze drentslă omnlosantăli ? Avueasta a mi fr. kstă legea. Ea ziue kg daka kondamnatalg a lusat s5 treaks doze Isni din ziga kend ellă a nrii- mită otsrîrea, firr .sr fak serere de omnosiuis- „ne, va nerde auestă drentă, 
Iltim k' uelle ontă zille înuenă din zioa nsne- rii în lzkrare a onnosiuiznei, Dar kzm lkondamna- tslă va 1ntie ks auea otsrire sa nssă în lskrare? Legea a determinată nentrg aseasta nimte fante a kre- ror natări este astfelă, în kt este neste nstinrr ka kondamnatălă ss nă vazt ks otprivea datz în koun- tra sa sa uzssă în Iskrare; aura, este knd ellă în virtătea auellej Ot5rîri se va înkide, ori se va N3ne sekăestrz ne averea sa (nsnerea sekăetrulzi - se seko-
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temte la ast» îmnregisrare din zioa nsblikaici selle 

nrin gazeta ofiuial'5), ori sa vîndztă averea sa. Miuui- 

kmtoare, oră se va fi fkat vre-o alti lskrare din kare 

se vede kurată KTD kondamnatslă a kănoskztă eselkă- 

area. Din zioa dar knd na din asi6ste lskrpră se 

va fi înuenătă, înuene a ksrge aelle ont& zille, dăre 

tweuerea kmrora kondamnatălă nerde drentslă de a se 

onnzne (Aneks. art. 35). 

Skonslă onnosiuiznei este mai întîiă ka kondam- 

natală în lins ss jestifide kazsa nentiă kare a linsit 

knd sa kondamnată, ni allă doilea nentrs ka, kE- 

stigendă asenra auestei nsntă, st fakz a se jădeka 

kontestapia de a doza orP. 

Awa, nentră întîizlă skonă, “legea voemte ka în 

gererea de onnosigizne kondamnatălă ss arate kazsele 

nentiz kare nă sa oresintată la zioa determinate, ui 

totă de o date sp-mi aleage mi &nă domiuiliă în 

oramslă znde se afl tribănalslă, daka domiuilizlă seă 

este în alte marte (Aneks. art. 36). | 

- TIvesidentălă va sorodi atăndi Ie ormosantă ka 

acllă mzltă în -sinsă zille de la uriimirea werereă selle, 

ss se nresinte la tribsnală, kE3 gea-l-alte marte, snre 

a jăstifilca, mi a-dovedi kassele linsei Isi (Aneks. art. 31). 

Dar ns toate kassele se notă mriiimi ka valabile 

de kmtre tribsnală, ui nămai uelle zrmstoare ne kare 

legea le enămert întiznă modă limitativă, adik: 

poala kematălzi , aăeea & sogiei uri a radeloră selle 

men la allă doilea gradă inklasivă, arderea name- 

stielor kematălzi sa & 'aaellora nentră kari este :re- 

arderea namestieloră ppringiloră sei, 10- 

snsnsabilă, 
Lp II 

monmire nrin şil- 

_toaxre întîmnlate, nNsnere la arestă, 

migie (Aneks. art. 38).
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Aveste kazse ellă are ss le esnsns sui s5 le do- vedeask' înaintea tribănalglzi, faur ku adversarizlă să. Daka va linsi iarsii  ounosantelă, saă n va ustea dovedi avelle. kazse, otwrîrea  inttia va remînea valabils.  Daka va, linsi adversariulă iseă, kazsele on- Hosigiznei se vor Jădeka în linsa, Isi, — Otzriîrea dat kz okasiznea, onnosinisnei va fi sănnăs la anelă. Fiind îns kontrarie onnosantlgă, ea se va nsne în Iskrare, ka tot& drentală seă de anelă (Aneks. azt, 37). Onnosiuisnea iiimindz-se drentă valabil, tri- bsnalzlă va intra în noa esaminare a laser Irin- uinale (Aneks. art, 40). , 
Ss trewem akum la drentslă de anelg,. Ilrin anelă se înuelege rekzrsulă de la ănă jg- dekztoră inferioră la ănă altslă sănerioră, kz skonă& de a reforma, otprîrea uellzy d'întiiă. - Mellă ue sa kondamnată de Eztre zng tribsnalg de komeruiă noate 53 aueleze k'tre Kartea auelativrp. Axestă termenă se înuene din zioa knd kondamna- tălă a uriimită saă este nresănnăsă ln, a lată lkzno- Wtinu5  desnre otrîrea ve ga dat& în kontra . lui. Totă avuestă nuntă de nlekare se ărmeaz5 kiar dak otprîrea se va fi dată în linsg, uri kondamnatălg va fi kszztă în onnosiuisnea sa, Daka din kontra va, fi kestigată, mi kazsa nrinuinal se va fi. esaminată din noă, nsntală de ulekare. all& termeni de anelă va fi zioa înkanomtiinuzrei sellei din rm Otprîră, Eftektalg anelzlzi, în dentală komsnă, este de a săsninde esekătarea” otprirei, Ama în timnzl& de- terminată nentiy auelă, nartea ue a Estigată înkz n& noate esekzta. În drentală komerialg, anelzlă n5. este, dsne km se „ziue, SăSnensivă de ese
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kăniane. 'Tribsnalzlă nmrin srmare noate nermite 

nsruji ue a kestigată de a ne în Ikrare otprirea, 

k totă drentslă ue are kondamnatălă de a anela. 

Înss o asseinenea mesăr5 nă trebue ss se nermitb 

ks măring5. De aueea legea, ka mi la onnosigiă- 

„ne, nreskrie mai mălte messri, kare asigărb drentslă 

kondamnatălzi în kază knd ar ksstiga în anelă. 

Ama, sellg ue were esekatarea, nrovizorie kat Ss Ire- 

zinte vre-snă garantă solvabilă, sat si dea vre-snă 

altă gagiă, kare ar asigura, desnsgsbirea we ar nre- 

tinde anelantzlă daka va kzstiga- Aueste asigărpră 

kata ss se dea fapt kz kondamnatslă, nentră ka ss 

le diskute valoarea loră. Daka tribsnalzlă, în kon- 

tra voinei Iză, le va nriimi de bsne, resmenderea va 

remsnea asănra li (Reg. art. 313; Aneks. art. 46). 

De mslte ori în kărsălă ănsi nrouesă komerui- 

ală, ss ivermte trebzinua de a se esamina eva re- 

gistre saă sokoteli. În assemenea kază nerpile aă 

fakăltatea de a alege nimte arbitri sokotitoră kari s5 

esamineze auelle registre saă sokoteli (Reg. art. 310). 

Auesti arbitri se notă alege saă dintre komeruianui, 

sa% din ori-ue alte nersoane (Aneks. art. 27). Daka 

arpile nă se notă învoi asănra pămirei arbitriloră, 

jdekstoria îi va numi în lokzlă loră (Reg. art. 310). 

Auesti arbitri înss se notă vekzsa de mbrui totă nen- 

tra kavintele nentră kari elle notă rekssa ne snă jă- 

dekztoră, adik: de vor fi ride 15n'b la all& doilea 

gradă, de vor fi interesapi în auea .kas%, ori de vor 

avea. kă vre-sna din nzrui o jădekate (Reg. 228, 229). 

Îns aueast Iekăsare Dă se uoate faue de kzt în 

sorok& de uinuă zille de la nzmirea “auelloră arbitri 

(Aneks. art, 25).
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Axbitri-sokotitori ssnt obligaui a nriimi aueast 
saruinz. Ei n o notă refssa de kzt din kazse a- 

nrobate de tribsnală (Aneks. art. 29). K toate astea 

ns noate sr li sedea mai msltă detrei kazăse într'a- 

vellami ană (Aneks. art. 28). 
Amesti arbitri vor Iskra fans kă nvruile intere- 

sate.  Dalka, dsne kemrrile fskzte atst de ei, krt mi 
de tribsnală, vre-zna din aste nprui, n se va nre- 

sinta, arbitri îmi vor faue lzkrarea loră ne temeizlă 
nămai all; doksmenteloră înfznimate mi în nresinyur 

nămai kă mruile ue vor venită. Astr Iskrare ter- 

minate, arbitri-sokotitori învă vor faue ranortzlă loră 

în skrisă kstre tribsnală. Ilresidentzlă, nriimindă a- 
vestă ranortă, va soroai ne n'rui ka ss se înfsyi- 

ueze, snre a se înuene sax kontinăa esaminarea kas- 
sei urinsinale (Reg. art. 310; Aneks. art, 30, 31). 

FINE.
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